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 بسم اهلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل وآله وصحبه، وبعد:

بن  ، فبعد عملية مجع وتوثيق نصوص كتاب حييىاحلمد هلل وحده

املتناثرة يف عدة ُكُتب، وِمن َثّم  "أخبار املدينة" العقيقي العلوي احلسن

تي توّصل دراستها أحببُت يف آخر املطاف وخامتته أن أبّّي أهم النتائج ال

 إليها الباحث، من خالل مستويّي ومها:

 : خاص باملؤلف.األول

 : بمنهجه يف كتابه أخبار املدينه.الثاين

ّاّماّخيصّاملؤلفّففيه:أمّ 

تناولت الدراسة التعريف بيحيى العلوي العقيقي من حيث ألقابه  -

بن عبيد  بن جعفر بن حسن حييى وكنيته ونسبه فهو: اإلمام أبو احلسّي

 .  بن عيل بن احلسّي بن عيل بن أيب طالب اهلل

الدراسة عن مولده ونشأته حيث ولد يف قرص عاصم بالعقيق كشفت  -

هـ وكان تعليمه أيضا باملدينة النبوية ومل متدنا املصادر 412سنة 

 هـ422بتفاصيل دقيقة عن هذه النشأة كام تبّي أنه تويف يف مكة سنة 

، وأمه ،أرسة حييى العقيقي فعرفت بوالده وقفت الدراسة عىل بعض -

و يعد أبرزهم أبو القاسم طاهر الذي كان  وجده، وأوالده السبعة

 زيادة يف ترشيفهم وتعريفهم. يدعى كل بني أخوته بـ: ابن أيب طاهر 
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توصلت الدراسة إىل أن حييى العقيقي رجل ذو شأن يف جمتمعه معتنيًا  -

ر بقضاياه فكان يقوم باإلصالح بّي الناس وقد أصلح بّي بني جعف

 وبّي بني عيل وهم يف وادي القرى خارج املدينة . 

كشفت الدراسة أن حييى العقيقي سني عىل مذهب اإلمام مالك، أما ما  -

ذهب إليه البعض من أنه كان شيعيا فأثبت الباحث عدم صحة ذلك 

 من خالل عدد من األدلة والشواهد.

علم زاد وقفت الدراسة إىل أن شيوخ حييى العقيقي الذين تلقى عنهم ال -

 عددهم عىل ثامنّي شيخًا، كام كشفت عن تالمذته.

ألقت الدراسة الضوء عىل التكوين املعريف ليحيى العقيقي وتبّي أنه  -

أحد رواد املؤرخّي الثقات الذين عنو يف التأريخ للمدينة أضف إىل 

 كونه نسابة حمدثًا ثقه.

كشفت الدراسة من خالل املصادر عددا من املصنفات التي نسبت إليه  -

وصل عددها إىل تسعة مؤلفات منها ما هو منشور وهي: كتاب 

ل آنسب "، املتداول عىل أنه كتاب "املعقبّي.."و "أخبار الزينبيات"

أخبار "والباقي ما زال مفقودا تتمثل يف كتاب  "أيب طالب

مقتل "وكتاب  "أخبار الفواطم"كتاب )موضوع الدراسة ( و"املدينة

الرد عىل أويل الرفض واملكر فيمن كني بأيب "وكتاب  "صني املخزومي

 ."املناسك"و كتاب  "مسجد النبي"وكتاب  "اخلالفة"وكتاب  "بكر
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ّ ّبكتاب ّيتعلق ّما ّاملدينة"أما ّمعاجلةّّ"أخبار ّيف ّالعقيقي ّحييى ومنهج

ّموضوعاتهّفتتمثلّيفّاآليت:

أخبار "سة بعد التنقيب يف املصادر بجمع مادة كتاب قامت هذه الدرا -

املدينة ليحيى العقيقي، ثم رتبْتها حسب موضوعاهتا، هذا، إضافًة إىل 

 توثيق هذه املادة وحتقيقها.

أثبتت الدراسة من خالل العديد من األدلة والشواهد التارخيية صحة  -

 ليحيى العقيقي. "أخبار املدينة"نسبة كتاب 

بنسخه األربعة  "أخبار املدينة"أن كتاب حييى العقيقي كشفت الدراسة  -

ظل متداوالً  بّي أيدي املؤرخّي حتى هناية القرن التاسع زمن 

 .السمهودي

أبانت الدراسة أن كتاب أخبار املدينة ما زال مطويًا ومل يبَق منه إال  -

 نقوالت نقلها عنه املتأخرون املعنيون بالتأريخ للمدينة.

اب فوقفت الدراسة عىل وصف اآلجري له حيث أما عن شكل الكت -

ذكر أنه جاء يف جملد ضخمة شبيه بامئة ورقة، أفاد منها يف كتابه 

 الشهري.

 "أخبار املدينة"أثبتت الدراسة أن حييى العقيقي رتب مادة كتابه   -

حسب األبواب واملوضوعات، كام اتضح أنه عىل الرغم من أن 
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لتصنيف بشأن التأريخ للمدينة إال أنه العقيقي جاء تاليا البن زبالة يف ا

كان أوثق من ابن زبالة يف الروايات، لكونه حمدًثا ثقة، هلذا كان 

السمهودي يقرن مرويات ابن زبالة ويْعِضدها بمروايات حييى 

 العقيقي  لتنال نوعًا من القبول.

وتبّي  "أخبار املدينة"كشفت الدراسة عن منهج حييى العقيقي يف كتابه  -

تمد عىل منهج ذكر اإلسناد يف نقل مروياته وعول أحيانًا عىل أنه اع

النقل املبارش من مصادره بطريقة السامع والعرض أما ما نقل عنه من 

مرويات دون أسانيد فرتجح لدى الباحث أن يكون ذلك بترصف 

 الناقلّي عنه.

كشفت الدراسة عن املوراد التي استقى منها حييى العقيقي مادة كتابه  -

 وكان أغلبهم من رجال احلديث والفقه ومن أبرزهم: "ر املدينةأخبا"

، وبكر بن عبد حممد بن أمحد اجلمحي، والفروي بن موسى هارون

اخلزاعي وأبو مصعب  موسى بن عبد اهللحممد بن يعقوب، وو، الوهاب

وكان منهم أيضًا من عني بالتأريخ للمدينة مثل الزبري بن  الزهري

 بكار.

كشفت الدراسة أيضًا عن براعة حييى العقيقي فيام قدمه من مصورات  -

ثالث والتي رسم من خالهلا بدقة موضع القبور الثالثة يف حجرة 
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، كام أنه كان حيقق بنفسه فيام نقله من أخبار كذرع ما بّي عائشة 

 وحدد موضعه . إىل جدار القبلة الذي فيه املحراب املصىل الرشيف

تبّي من خالل الدراسة أيضًا أن حييى العقيقي كان له موقفا نقديا  -

حيال بعض موارده ويظهر ذلك من خالل عدد من األلفاظ 

 والعبارات مثل قوله: يف بعض الرواة: كانت له صحبة، وأيضًا وقوله:

 ورأيُت من أهل بيتي ِِمّن ُيقتدى به، ِِمّن ال ُأبايل أن ال أرى غريه يف

 الثقة والعلم، وكذا قوله: ومَل أَر فينا رجال أفضل منه.

العقيقي الواضح فيمن عني من بعده  بينت الدراسة ظهور أثر حييى -

بالتأريخ للمدينة  يف بعض مسميات فصول أو عناوين كتبهم وِمن 

 ذكر ذلك للعقيقي اآلجري من عناوين  باب َدفن أيب بكر وعمر 

وصفة قرب أيب بكر ملسو هيلع هللا ىلص ، و باب صفة دفن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصمع النبي 

، ملسو هيلع هللا ىلصقرب النبي وكذا تقي الدين السبكي باب ما جاء يف زيارة وعمر 

وقد غلب الظن عند الباحث أن مسميات مواضيع السمهودي وغريه 

 ما هي إال بسبب تأثرهم يف منهجه.

عىل  "أخبار املدينة" العقيقي الدراسة أثر كتاب حييىتبّي من خالل  -

كتابات املؤرخّي من بعده؛ وعَظم استفادهتم منه، فكان مورًدا للعديد 

، أمثال: من املؤرخّي الذين أّرخوا للمدينة النبوية والفقهاء وغريهم
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إذ نقل عنه يف  "املناسك.."هـ( يف كتابه  482)ت أيب إسحاق احلريب

هـ(  يف كتابة 222موضًعا(، وشمس الدين حممد احلنبيل )ت  42)

وكتايب:  فنقل عنه يف موضعّي، "الصارم املنكي يف الرد عىل السبكي"

لتقي الدين  "فتاوي السبكي"، و"شفاء السقام يف زيارة خري األنام"

هـ( فنقل عنه يف موضعّي، وأبو بكر املراغي 221عيل السبكي)ت 

بنَقله عنه يف  "حتقيق النرصة بمعامل دار اهلجرة"هـ( يف كتابه  818)ت

 موضًعا(، إال أّن أكثر َمن نقل عنه هو نور الدين السمهودي 48)

 448وذلك يف ) "وفاء الوفاء بأخبار دار املصطفى"هـ( يف كتابه 211)

هـ(   224)ت موضًعا(، ونقل عنه حممد بن يوسف الصاحلي الشامي

موضًعا(.  42يف) "سبل اهلدى والرشاد، يف سرية خري العباد"يف كتابه 

 من أثر الكتاب عىل املؤرخّي من بعده.
ٍ
 ِما يدل عىل يشء

 ؛؛؛هذا وباهلل التوفيق
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 (1) (1ملحق رقم )

 قرص عاصم مولد حييى العقيقي وسكنه

 

                                                                        

 .55،مرجع سابق، ص ،املدينةعبدالقدوس األنصاري ، كتابه آثار   (1)
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 (1) (1تابع ملحق رقم )

 
                                                                        

صووةرع عوووام ابأووخر ب سوووت داق  ووورااص أةأوو  لق ووو عاصووا مةلووود رىووو  ال قىقوو  والصوووةرع األ ووور  (1)

تصوووةير البامووووخ موووور ةا ووو  أ وووو عووووروع بووور الوووومبا موووور ابلوووه املقاب ووووه وي لوووور  وووا م ووووا  الق وووو وجبوووو  

   .مجاء تضارع
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 (1) (2ملحق رقم )

 مشجرة عقب أبو احلسني حييى العقيقي وأوالده

 
                                                                        

)النووووووووووووا،  آينووووووووووووة مووووووووووووواا ، 1اببووووووووووووةري، كاموووووووووووو  سوووووووووووو خ ، الووووووووووووورو  امل  ووووووووووووار   ت وووووووووووو ا   ووووووووووووة األ  وووووووووووووار،   (1)

 121،125،121ق( ص 1111إ،اف مركم الرتا  امل  ة . 
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 (2تابع ملحق رقم)
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 (2تابع ملحق رقم)
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 الفهارس العامة
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 فهرس اآليات القرآنية
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 رقم الصفحة رقم اآلية طرف اآلية م

   سورة الفاحتة-1 

 052 7-1 َّ خم حم  جم يل ىل مل خل ُّٱ 1

   سورة البقرة -2 

 165 141ٱَّ جم يل ىل مل ُّٱ 0

 مي  ريزي ٰى ين ىن نن من ُّٱ 1

 َّىي ني

144 164 ,167 ,

123 

 040 161ٱَّخل حل جل ُّٱ 4

 041 164ٱَّ جم يل ىل مل خل ُّٱ 5

 040 136ٱَّ جع مظ  حط مض ُّٱ 6

, 055ٱَّخئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱ 7

056 

041 

 047 035ٱَّٱٱ ام يل ُّٱ 3

   سورة آل عمران -3 

 043 0ٱَّٱٱخم حم جم يل ىل ُّٱ 9

 يك ىك مك لك اك ىقيق يف ُّٱ 12
 َّ مل

6 041 

-192 َّ يف ىف يث  ىث نث ُّٱ 11

194 

045 
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 رقم الصفحة رقم اآلية طرف اآلية م

   سورة النساء-4 

 ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل ُّٱ 10

 َّ يم

37 044 

   سورة األعراف-7 

 ىث نث مث زث رث يت ُّٱ 11
 َّ يث

54 041 ,047 

   سورة األنفال-8 

 ٰذ يي ىي مي  خي حي جيُّٱ 14
 َّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر

07 173 

   سورة التوبة-9 

 040, 013 13 َّ من زن رن مم ُّٱ 15

 جي يه ىه مه جه ُّٱ 16

ٱَّ خي حي

11 049 

 047, 041 103ٱَّ  هب مب خب حب جب  ُّٱ 17

   سورة النحل-11 

 يب  ىب نب مب زب ُّٱ 13
 َّ مت زت رت

92 043 
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 رقم الصفحة رقم اآلية طرف اآلية م

   سورة اإلرساء-17 

 047 111 َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ ُّٱ 19

   سورة املؤمنون-23 

 044 12-1 َّ ىل مل خل ُّٱ 02

 046 110ٱَّ ام يل ىل مل يك ىك  مك  ُّٱ 01

   سورة النور-24 

 044 16 َّ  هن من خن حن جن مم ُّٱ 00

   سورة الفرقان-22 

 ىث نث مث زث رث يت ىت ُّٱ 01
 َّ ىف  يث

71 041 

   سورة لقامن-31 

 خب حب جب هئ مئ ُّٱ 04
 َّ مب

11 040 

   سورة األحزاب -33 

 091 01 َّىل مل خل ُّٱ 05

 مئ زئ رئ ّٰ ُِّّٱ 06
 َّٱنئىئ

56 042 ,041 ,

049 

 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ 07
ٱَّ جب

72 040 
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 رقم الصفحة رقم اآلية طرف اآلية م

   سورة فاطر-32 

 040 14ٱَّاك يق ىق يف ىف يث ىث ُّٱ 03

   سورة الزمر-39 

 حئ جئ يي ىي } 09
ٱ{خئ

51 046 

 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ 12
 َّ  يم ىم مم

63 041 

 046 74ٱَّ جف مغ جغ مع جع ُّٱ 11

   سورة الفتح-48 

 046 09ٱ{ ىليل مل خل } 10

   سورة احلرش-29 

  زت رت يب ىب نب ُّٱ 11

 َّ متنت

02-01 

 

045 

   سورة الشمس -91 

, 015, 011 1 َّ خن حن ُّٱ 14

052 

   سورة الرشح-94 

 047 1ٱَّ خس حس جس مخ ُّٱ 15
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 رقم الصفحة رقم اآلية طرف اآلية م

   القارعةسورة -101 

 046 1 َّ رئ ُّٱ 16

   سورة التكاثر-102 

 041 1 َّ ني مي ُّٱ 17

   سورة اإلخالص-112 

 047 1 َّ يل ىل مل خل ُّٱ 13

   سورة الناس -114 

 015 1 َّ نت مت زت رت ُّٱ 19
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 األحاديث واآلثارفهرس 
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 فهرس األحاديث واآلثار 843                                     

 الصفحة طرف احلديث / األثر م

 191 بمجمرة من فضة أتى عمر بن اخلطاب   1

 191 بمجمرة أيت عمر بن اخلطاب    2

 191 أمجروا به املسجد  3

 292 وجد أحدكم القملة يف ثوبه إذا  4

 121 -121 يف املسجد يف رمضان ملسو هيلع هللا ىلصاعتكف رسول اهلل   1

 302 بقباءملسو هيلع هللا ىلص أقام رسول اهلل   1

 191 بإمجار املساجدملسو هيلع هللا ىلص أمر سول اهلل   7

 214 ، فقال: يا عيلملسو هيلع هللا ىلصأمرين النبي   2

 211 ، فقال: يا عيلملسو هيلع هللا ىلصأمرين رسول اهلل   9

10  
عمر أن احلجاج قال لعبد اهلل بن عبد اهلل بن 

 بعني منزل حفصة
221 

 293 إن الصالة يف مسجدي هذا  11

 172 إن املسجد كان طوله  12

 202 إن الناس كثروا يف عهد عمر  13

 309 صىل يف مسجد بني بياضةملسو هيلع هللا ىلص أن النبي   14

 311 صىل يف مسجد بني معاويةملسو هيلع هللا ىلص أن النبي   11
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 الصفحة طرف احلديث / األثر م

 309 صىل يف مسجد صدقته، ميثبملسو هيلع هللا ىلص أن النبي   11

17  
إن قدمي »قال وهو عىل منربه ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي 

 «عىل ترعة ..
123- 124 

 121 كان إذا اعتكفملسو هيلع هللا ىلص أن النبي   12

 111 كان بنى مسجده بالسميطملسو هيلع هللا ىلص أن النبي   19

20  
كان يتمسك بعود كان يف ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  

 القبلة
193 

 317 ، صىل يف مرشبة أم إبراهيمملسو هيلع هللا ىلصأن النبي   21

 111 أن أول ما نسخ من القرآن القبلة  22

23  
أن حسن بن حسن وفاطمة بنت احلسني أبوا 

 أن خيرجوا
220 

 117 أقام رهطاملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل   24

 191 أمر بإمجار املساجدملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل   21

21  
جلس عىل احلجر الذي يف ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل 

 مسجد بني ظفر
311 

 301 دعا يوم اخلندق عىل األحزابملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل   27
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 الصفحة طرف احلديث / األثر م

 120 كان خيطب يوم اجلمعةملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل  أن  22

 301 مر بمسجد الفتحملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل   29

 190 أمر باألبواب فسدت ملسو هيلع هللا ىلص: أن رسول اهلل   30

 190 أمر بسد األبوابملسو هيلع هللا ىلص: أن رسول اهلل   31

32  
، صىل إىل جانب املسجد ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل 

 الصغري
311 

 313 ، صىل بمسجد الفضيخملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل   33

34  
، صىل يف املسجد الذي ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  أن

 بأصل املنارتني
314 

 197 أن طنفسة لعقيل بن أيب طالب كانت تطرح  31

 221 ملسو هيلع هللا ىلصأن عائشة ذكرت أن بعض نساء النبي   31

 213 رشى دار العباس أن عثامن   37

 212 أن عثامن زاد يف املسجد قبل أن يقتل  32

39  
اختذ مكانا إىل  أن عمر بن اخلطاب 

 جانب املسجد
299 

 299 بنى يف ناحية املسجدأن عمر بن اخلطاب  40

 203 ملا زاد يف املسجد أن عمر بن اخلطاب   41
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 الصفحة طرف احلديث / األثر م

 301 مر بحسان بن ثابت أن عمر بن اخلطاب   42

43  
أن عمر بن عبد العزيز أمرحني بنى املسجد 

 بأسفل األساطني
217 

 300 بينام هو يف املسجد عشاء أن عمر   44

 299 الصالة كان إذا خرج من أن عمر   41

 201 كلم العباس يف داره أن عمر   41

 171 كان ثالث أساطنيملسو هيلع هللا ىلص أن مسجد رسول اهلل   47

 211 أن ملك الروم بعث إليه بأربعني  42

 313 إنك ببطحاء مباركة  49

 172 أننزل عىل حكم حممد؟  10

 127 أنه رأى حرس مروان بن احلكم  11

 144 بعد أن سار من بني سامل تيا منملسو هيلع هللا ىلص أنه   12

  220 أنه صيل عىل عمر بن اخلطاب  13

 317 أنه كان يصيل إىل العرق  14

 142 ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل وأهنا بركت عند مسجد رس  11

 112 أهنا رأت أسعد بن زرارة  11



 فهرس األحاديث واآلثار 858                                     

 الصفحة طرف احلديث / األثر م

 223 أول من أحدث املقصورة يف املسجد  17

 113 مسجدهملسو هيلع هللا ىلص بنى رسول اهلل   12

 173 مسجده سبعني يف ستنيملسو هيلع هللا ىلص بنى رسول اهلل   19

 191 باحلجارة املنقوشةاملسجد  بنى عثامن   10

 111 مسجدهملسو هيلع هللا ىلص بني رسول اهلل   11

 129 ملسو هيلع هللا ىلصبينام الناس جلوس يف مسجد رسول اهلل   12

 212 بينام الوليد بن عبد امللك خيطب عىل املنرب  13

 220 بينام الوليد خيطب عىل املنرب  14

 319، 312 تفقدوا نعالكم  11

 172 اجلدار من الرشق حد القناديل  11

17  
بن عبد العزيز ملسجد رسول اهلل  جعل عمر

 حني بناهملسو هيلع هللا ىلص 
221 

12  
إىل املصىل، فقال: هذا ملسو هيلع هللا ىلص خرج رسول اهلل 

 مستمطرنا
311 

 119، 112 ومعه حجرملسو هيلع هللا ىلص خرج رسول اهلل   19

 171 ذرع املسجد مكرس  70
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 الصفحة طرف احلديث / األثر م

 113 ملسو هيلع هللا ىلصرآهم رسول اهلل   71

 211 ملسو هيلع هللا ىلصرأيت بيت أم سلمة زوج النبي   72

73  
 حني هدمهاملسو هيلع هللا ىلص رأيت بيوت أزواج النبي 

 عمر بن عبد العزيز
213 

74  
رأيت عمر بن عبد العزيز أحرض رجاال من 

 قريش
217 

 203 زاد عمر بن اخلطاب يف املسجد من شاميه  71

 307 امرأةملسو هيلع هللا ىلص زار رسول اهلل   71

 191 سمعت عمر حني بنى املسجد  77

 210 أربعني صباحاملسو هيلع هللا ىلص شهد رسول اهلل   72

 137 بظهر حرتناملسو هيلع هللا ىلص صىل رسول اهلل   79

 111 ركعتني من الظهرملسو هيلع هللا ىلص صىل رسول اهلل   20

 121 عمل املنرب صباح غالم العباس  21

22  
خط ملسو هيلع هللا ىلص عن أيب احلسن املدائني، إن النبي 

 جلعفر بن أيب طالب دارا
213 

 149 عن الزهري أن املربد كان لسهل وسهيل  23
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 الصفحة طرف احلديث / األثر م

24  
، أنه كان إذا خرج إىل ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهلل  

 مكة
312- 313 

 172 فربط نفسه يف السارية  21

21  
فلام قدم الوليد حاجا جعل يطوف يف 

 املسجد
223 

 179 يف صحن املسجد أربع وستون بالوعة  27

 219 ندخل كنيفك –ملسو هيلع هللا ىلص  –قلت يا رسول اهلل   22

 301 كان السيل حيول بني بني حرام  29

 312 إذا جاء مربدهملسو هيلع هللا ىلص كان النبي   90

 212 إذا قدم من سفرملسو هيلع هللا ىلص كان النبي   91

 303 يأيت قباءملسو هيلع هللا ىلص كان النبي   92

 121 كان أول من خلق املسجد  93

 171 كان بالل يؤذن عىل منارة  94

 119 كان ذرعه من القبلة  91

 211 يأيت باب عيل كل يومملسو هيلع هللا ىلص كان رسو اهلل   91

 114 إذا وقف يصيلملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهلل   97
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 الصفحة طرف احلديث / األثر م

 113 وأصحابه يبنون املسجدملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهلل   92

 124 جيلس عىل املجلسملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهلل   99

 171 خيرج حصرياملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهلل   100

101  
يصيل إىل األسطوانة ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهلل 

 اخلارجية
303 

 311 يقف عند ذلك املكانملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهلل   102

 122 خيطب إىل جذع نخلةملسو هيلع هللا ىلص كان   103

104  
كان عمر بن عبد العزيز إذا عمل العامل 

 الشجرة الكبرية
223 

 111 كان يف جوف األرض  101

 207 كان يف دار العباس ميزاب  101

 207 دار مروان ميزابكان يف   107

 112 كان فيام انتهى إلينا  102

 204 كان للعباس بيت يف قبلة املسجد  109

 121 رسير من جريدملسو هيلع هللا ىلص كان للنبي   110

111  
كتب الوليد بن عبد امللك إىل ملك الروم: إنا 

 نريد
211 
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 الصفحة طرف احلديث / األثر م

 121 إىل مروان كتب معاوية   112

 127 فيخر قومملسو هيلع هللا ىلص كنا نصيل مع رسول اهلل   113

 124 اليمنىملسو هيلع هللا ىلص صفحة خد رسول اهلل  كنت أرى  114

 291 ال إخال إال أن لكل رجل منكم مسجدا  111

 317 لقد صىل قبيل يف هذا املوضع سبعون نبيا  111

 111 أن يبني املسجدملسو هيلع هللا ىلص ملا أراد رسول اهلل   117

 211 ملا أراد عثامن أن يكلم الناس  112

 129 ملا أمر بسد أبواهبم التي باملسجد  119

 291 أحد ملا انكشف الناس يوم  120

121  
رسق العود الذي ملسو هيلع هللا ىلص ملا تويف رسول اهلل  

 كان يف املحراب
193 

 212 جاءت فاطمةملسو هيلع هللا ىلص ملا رمس   122

 140 ....-أي من قباء -ملا شخص  123

 114 املدينةملسو هيلع هللا ىلص ملا قدم النبي   124

121  
ملا قدم الوليد بعد فراغ عمر بن عبد العزيز 

 من املسجد
224 
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 الصفحة طرف احلديث / األثر م

 141 انجفل الناس إليهملسو هيلع هللا ىلص ملا قدم رسول اهلل   121

 194 القبلة فقد العود ملا قدم عمر   127

 142 -141 ملا كان يوم اجلمعة وارتفع النهار  122

 141 عىل أيب أيوبملسو هيلع هللا ىلص ملا نزل رسول اهلل   129

130  
عىل بني عمرو بن ملسو هيلع هللا ىلص ملا نزل رسول اهلل 

 عوف
139 

 139-132 عىل كلثومملسو هيلع هللا ىلص ملا نزل رسول اهلل   131

132  
ملا وصل عمر بن عبدالعزيز يف العامرة إىل 

 دار حفصة
222 

 210 سنة أربع وعرشين ملا ويل عثامن بن فان   133

 142 اللهم أنزلنا منزال مباركا  134

 201 لو بني هذا املسجد إىل صنعاء   131

 109 ملسو هيلع هللا ىلصلو مد مسجد رسول اهلل   131

 202 ملسو هيلع هللا ىلصلو مد مسجد رسول اهلل   137

132  
 يقول:ملسو هيلع هللا ىلص لوال أين سمعت رسول اهلل 

 ....ينبغي»
202 
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 الصفحة طرف احلديث / األثر م

 212 ما بني بيتي ومصالي  139

 127 عىل أحدكم لو بعث بقنو من نخلة...ما   140

141  
منا ملسو هيلع هللا ىلص ما من ليلة إال عىل باب رسول اهلل 

 الثالثة
147 

 217 ما هلك نبي إال دفن حيث تقبض روحه  142

 112 ما وضعت قبلة مسجدي هذا  143

 221 مات عثامن وليس يف املسجد رشفات  144

 291 مالكم يا بني احلارث روبى؟  141

 141 املرء مع رحله  141

 302 الذي أسس عىل التقوىاملسجد   147

 221 من أتى املدينة زائرا  142

 221 من أتى املدينة زائرا يل  149

 294 من دخل مسجدي هذا ال يدخله إال ليعلم  110

 294 من دخل مسجدي هذا يتعلم فيه خريا  111

 223 من زار قربي بعد مويت  112

 224 من زار قربي بعد مويت  113
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 الصفحة طرف احلديث / األثر م

 222 من مل يزر قربي  114

 123 منربي عىل ترعة...  111

 123 منربي عىل رتعة...  111

 201 هذا مسجدي  117

 177 هذه املحرس كان عيل بن أيب طالب جيلس  112

 119 ملسو هيلع هللا ىلصوجدنا ذرع ما بني مسجد النبي   119

110  
رجال فقال له: أين ملسو هيلع هللا ىلص ودع رسول اهلل 

 تريد؟
292 

 271 ملسو هيلع هللا ىلصوصفت لنا قرب النبي   111

112  
ولد عبد اهلل بن حسن يف بيت فاطمة بنت 

 ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 
217 

113  
يا أبا عبد الرمحن أال ختربين ما كان بدء هذه 

 الصفرة
292 

 221 يدفن عيسى ابن مريم  114

 220 يدفن عيسى بن مريم  111
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 األعـــــــــــالمفهرس  262                                     

 الصفحة العلم م

 222 أبان بن عثامن  1

 32 إبراهيم النيسابوري  2

, 102, 12, 12, 11 براهيم بن إسحاق احلريبإ  2

110 ,111 ,123 ,

121 ,152 ,131 ,

111 ,111 ,111 ,

112 ,112 ,211 ,

212 ,215 ,211 ,

211 ,222 ,221 ,

225 ,221 ,251 ,

231 ,232 ,231 ,

212 ,212 ,211 ,

210 ,212 

 220 إبراهيم بن الفضل بن عبد اهلل  2

 112 ابراهيم بن املنذر احلزامي  5

 33 إبراهيم بن متويه  3

 220, 215 إبراهيم بن حممد  1
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 الصفحة العلم م

 212, 211, 222 إبراهيم بن حممد الزهري  1

 32 إبراهيم بن حممد بن يوسف الفريايب  1

 51 إبراهيم بن حييى العلوي  10

 115 إبراهيم بن حييى بن حممد   11

 115, 15, 12 ابن أيب الرجال  12

, 112, 110, 105 ابن أيب الزناد  12

212 ,212 

 111, 115, 31 ابن أيب حاتم  12

 111 ابن أيب حازم  15

 221, 202, 101 ابن أيب ذئب  13

 115, 33, 32 ابن أيب عاصم  11

 202, 101 ابن أيب عمرة  11

 212, 212, 231 ابن أيب ُمليكة   11

 211 ابن أيب حييى  20

 135 ابن املنذر   21

, 213, 231, 212 ابن النجار  22

201 ,205 



 األعـــــــــــالمفهرس  263                                     

 الصفحة العلم م

 121, 111, 115 ابن حجر العسقالين  22

 31, 32, 31 ابن خزيمة  22

, 201, 211, 201 ابن شّبة   25

212 ,211 

 233 شهابابن   23

 115 ابن صاعد  21

, 110, 102, 101 ابن عبد اهلادي احلنبيل  21

121 ,212 ,213 

, 112, 110, 102 ابن عساكر  21

231 ,231 ,211 

 121 ابن عقبه  20

 221, 221 ابن غزالة   21

 211, 11 ابن فراس  22

, 32, 32, 32, 51 ابن ماجة حممد بن يزيد القزويني  22

33 ,112 ,115 ,

235 

 10 ابن ماكوال  22
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 الصفحة العلم م

 221 ابن مكمل  25

 112 ابن منده  23

 10 ابن نارص الدين  21

 210 ابن نافع  21

 212, 211 ابن وردان  21

 113 ابن وهب  20

 32 أبو أمحد احلنفي  21

 212 أبو أمحد اهلمداين  22

 111 أبو إسامعيل بن مالك  22

 252, 252, 111 أبو البخرتي  22

, 125, 122, 12 أبو احلسن املدائني  25

212 

 202 أبو الزناد  23

 221, 223, 221 أبو العباس السفاح  21

 13 أبو الفرج األصفهاين   21

 112 أبو القاسم البغوي  21



 األعـــــــــــالمفهرس  263                                     

 الصفحة العلم م

  103 ,112أبو املعىل األنصاري   50

,  123 ,121 ,121أبو أيوب األنصاري   51

150 ,153 ,211 

 35, 32 أبو برش الدواليب  52

,  11 ,11 ,10 ,13أبو بكر الصديق   52

101 ,120 ,121 ,

121 ,112 ,111 ,

111 ,202 ,225 ,

212 ,215 ,213 ,

211 ,211 ,211 ,

211 

 35 أبو بكر بن أيب أويس  52

 111 أبو بكر بن ايب خيثمة  55

 212 أبو بكر بن عبد اهلل بن عبيد اهلل  53

 102 أبو جعفر )شيخ من ُقضاعه(  51

 220, 221 أبو جعفر املنصور   51

 212 أبو جعفر بن عيل بن احلسني  51



 )مجع وتوثيق ودراسة( مروّيات كتاب أخبار املدينة للعقيقي 263                  

 

 الصفحة العلم م

, 32, 32, 31, 30 الرازيأبو حاتم   30

32 ,31 ,112 ,115 ,

113 

 113 أبو حازم  31

 230 أبو محراء   32

 111 أبو خيثمة  32

 135, 51 أبو داود سليامن بن األشعث  32

 122 أبو ُدجانة  35

 111 أبو زرعة  33

  112 ,212أبو سعيد اخلدري   31

 215 أبو سعيد املقربي  31

 122 أبو سليط   31

 113, 30 أبو ضمرة  10

 12 طالب أبو  11

 31 أبو عروبة   12

 212 أبو علقمة  12

 211, 212, 115 أبو غسان  12



 األعـــــــــــالمفهرس  263                                     

 الصفحة العلم م

  111أبو لبابة بن عبد املنذر   15

 30 أبو نعيم األصبهاين  13

  112 ,201 ,200أبو هريرة   11

  202 ,205ُأيب بن كعب   11

, 112, 111, 10, 51 أمحد بن أيب بكر أبو مصعب الزهري  11

111 ,111 ,155 ,

111 ,201 ,231 

 31 أمحد بن أيب عوف  10

 31 أمحد بن حنبل  11

 31 أمحد بن زكريا العابدي  12

 112 أمحد بن سليامن الطويس  12

 115 أمحد بن صالح  12

 115 أمحد بن عبد اهلل بن حممد بن حييى   15

 33 أمحد بن عثامن بن حكيم األودي الكويف  13

أمحد بن حممد بن سعيد أبو العباس بن   11

 عقدة

32 ,31 ,15 ,13 

 211 أمحد بن حممد بن يونس اإلسكاف  11



 )مجع وتوثيق ودراسة( مروّيات كتاب أخبار املدينة للعقيقي 233                  

 

 الصفحة العلم م

 51 أمحد بن حييى العلوي  11

 31 أمحد بن حييى بن زكريا األودي  10

 211 إدريس بن حممد بن يونس  11

 212 األرقم بن أيب األرقم ريض اهلل عنه  12

 12 اآلزموري  12

  151 ,151أسامة بن زيد   12

 255 إسحاق بن سلمة  15

, 231, 113, 31 إسحاق بن موسى بن جعفر بن حممد  13

202 

,  121 ,121 ,122أسعد بن زرارة   11

123 ,121 ,121 ,

150 ,151 ,152 ,

115 

 253, 252, 222 أسامء بنت احلسن  11

 213, 111, 101 إسامعيل بن عبد اهلل بن أيب أويس  11

 232 إسامعيل بن عبد اهلل بن جعفر  100

 151 ُأسيد بن ُحضري  101



 األعـــــــــــالمفهرس  233                                     

 الصفحة العلم م

 11 األصييل  102

 211 أفلح بن محيد  102

 211 إبراهيم مارية ريض اهلل عنهاأم   102

 201, 133 أم برش بن الرباء  105

,  131 ,132 ,132أم سلمة   103

255 

  121أم ُسليم   101

  112 ,112أنس بن مالك   101

 115 الباغندي  101

 133 الرباء بن معرور  110

 212 البزار أمحد بن عمرو   111

 112 برش بن عيسى بن مرجوم العطار  112

 122 بشري بن سعد   112

 32 بن خملدبقي   112

 11, 12, 12 بكر بن عبد اهلل أبو زيد  115

, 151, 115, 31 بكر بن عبد الوهاب   113

211 ,210 ,202 ,

210 



 )مجع وتوثيق ودراسة( مروّيات كتاب أخبار املدينة للعقيقي 233                  

 

 الصفحة العلم م

 213, 215 بكري بن عبد اهلل  111

 150 البالذري  111

  101 ,113بالل بن رباح   111

 111 البيهقي  120

, 32, 32, 31, 51 الرتمذي حممد بن عيسى  121

32 ,33 ,112 

 15 التلعكربي  122

   110متيم الداري   122

,  115 ,202 ,205جابر بن عبد اهلل   122

203 

 212, 212 جابر بن يزيد   125

 212 جبري بن مطعم ريض اهلل عنه  123

 111 جعفر الصادق بن حممد   121

  202 ,212جعفر بن أيب طالب   121

 120, 13 جعفر بن إدريس القزويني  121

 221 جعفر بن سليامن بن عيل  120

 111 احلسنيجعفر بن عبد اهلل بن   121



 األعـــــــــــالمفهرس  232                                     

 الصفحة العلم م

 53 جعفر بن عبيد اهلل   122

, 231, 151, 153 جعفر بن حممد  122

231 ,212 

 211 جعفر بن حممود بن حممد بن سلمة  122

 112 جعفر بن مصعب بن الزبري بن بكار  125

 222 جعفر بن وردان  123

 232, 223 جعفر بن حييى   121

 51 جعفر بن حييى العلوي  121

 11 حاجي خليفة   121

 122 حارثة بن النعامن  120

 222, 221 احلجاج بن يوسف الثقفي  121

 212 حرام بن سعد بن حميصة  122

 200 حسان بن ثابت  122

 152 احلسن البرصي  122

 220, 211, 211 احلسن بن احلسن بن عيل  125

 55, 52 احلسن بن جعفر العلوي   123



 )مجع وتوثيق ودراسة( مروّيات كتاب أخبار املدينة للعقيقي 233                  

 

 الصفحة العلم م

 30 احلسن بن داود بن حممد بن املنكدر  121

 51 احلسن بن عيل اهلذيل  121

  110 ,211 ,230طالب احلسن بن عيل بن أيب   121

 202 احلسن بن حممد   150

 10 حسن حممد قاسم   151

 51 احلسني بن حريث بن احلسن اخلزاعي  152

 205 احلسني بن عبد اهلل  152

 211 احلسني بن عبد اهلل بن احلسن  152

 202, 252, 103 احلسني بن عبد اهلل بن عبد اهلل بن احلسني  155

  52احلسني بن عيل بن أيب طالب   153

  110 ,211 ,230احلسني بن عيل بن أيب طالب   151

, 125, 122, 11 احلسني بن حممد بن حييى العلوي  151

215 

 225 حسني بن مصعب   151

 222 حفص بن مروان  130

,  101 ,113 ,221حفصة بنت عمر   131

222 



 األعـــــــــــالمفهرس  233                                     

 الصفحة العلم م

 211 احلكم بن أيب العاص   132

 212 احلامين  132

 123, 12 محد اجلارس  132

  111 ,212محزة بن عبد املطلب   135

 152 محيد الطويل  133

 223 حويطب بن عبد العزى  131

 211, 112 خارجة بن زيد  131

 222 خالد  131

 221 خالد بن برمك  110

  12خدجية الكربى أم املؤمنني   111

 12 اخلطيب البغدادي  112

 131 اخلليل بن عبد اهلل األزدي  112

 11 خري الدين الزركيل  112

 220 اخليزران  115

, 112, 112, 32, 32 الدارقطني  113

111 

  205داود   111



 )مجع وتوثيق ودراسة( مروّيات كتاب أخبار املدينة للعقيقي 236                  

 

 الصفحة العلم م

 215 داود بن أيب الفرات   111

 232, 113, 31 داود بن عبد اهلل   111

 221, 223 داود بن عيل  110

 32 داود بن حييى  111

 111 الدراوردي  112

 201 الديلمي  112

 121, 11 الذهبي حممد بن أمحد  112

 115 ذؤيب بن عاممة   115

 150 رافع بن ايب عمرو بن عائذ  113

  135رافع بن خديج   111

 221 ربيعة بن احلارث  111

 202, 215, 201 رزين العبدري  111

 120, 121 رفاعة بن املنذر  110

 53 رقية بنت حييى بن سليامن  111

 221, 111 ريطة  112

, 211, 211, 112 الزبري بن احلبيب  112

212 



 األعـــــــــــالمفهرس  233                                     

 الصفحة العلم م

  112الزبري بن العوام   112

, 111, 12, 11, 33 الزبري بن بكار األسدي  115

112 ,111 ,135 

 222 زياد  113

 221, 221 بن عبد اهلل احلارثي زياد  111

 211 زياد بن عبيد اهلل  111

 122 زياد بن لبيد   111

 35 زيد بن احلسن العلوي  200

  123 ,150زيد بن ثابت   201

 زين الدين أيب بكر بن احلسني املراغي  202

 

 

 

 

 زين الدين أيب بكر بن احلسني املراغي

110 ,112 ,121 ,

121 ,121 ,152 ,

151 ,151 ,131 ,

110 ,112, 115 ,

111 ,112 ,113 ,

202 ,222 ,222 ,

222 ,232 ,233 ,

215 ,201 ,202 ,

215 ,211 



 )مجع وتوثيق ودراسة( مروّيات كتاب أخبار املدينة للعقيقي 233                  

 

 الصفحة العلم م

 32 الساجي  202

 211, 211, 211 سامل بن عبد اهلل  202

 12 السخاوي  205

 111, 113 سعد )جد املؤذنني(  203

 232, 232 سعد بن أيب وقاص  201

 201 سعد بن إسحاق  201

 122 سعد بن الربيع   201

 120, 121 سعد بن خيثمة   210

  122 ,123 ,121سعد بن عبادة   211

 210 سعد بن معاذ  212

 223 سعد حطبه  212

 201, 200, 251 سعيد بن املسيب  212

 31 سعيد بن عبد الرمحن بن حسان  215

 121, 121 سعيد بن عبد الرمحن بن رقيش  213

 221, 32 سفيان الثوري  211

, 113, 112, 31, 30 سفيان بن عيينة   211

201 



 األعـــــــــــالمفهرس  233                                     

 الصفحة العلم م

 31 سلمة بن شبيب   211

 51 شبيب النيسابوريسلمة بن   220

  205سليامن   221

 111, 31 سليامن بن أيب داود  222

 232 سليامن بن جعفر   222

 211 سليامن بن جعفر اجلعفري  222

 230 سليامن بن سامل  225

 223 سليامن بن عبد امللك  223

 212, 215 سليامن بن حممد بن أيب سربة  221

 201 سليامن بن مهران األعمش  221

 132 ُسمية  221

  112 ,212سهل بن سعد   220

سهل بن عبد اهلل بن داود أبو نرص   221

 البخاري

11 

  121 ,510سهل بن عمرو   222

  121 ,150سهيل بن عمرو   222

  221رشحبيل بن حسنة   222



 )مجع وتوثيق ودراسة( مروّيات كتاب أخبار املدينة للعقيقي 233                  

 

 الصفحة العلم م

 53 الرشيف العمري  225

 12 الرشيف العمري  223

 155, 152 شهر بن حوشب  221

 121, 120, 11 صالح العيل  221

 221 صالح بن كيسان  221

 32 صالح جزرة  220

 111 ُصباح  221

 122 رصمة بن أيب ُأنيس  222

 12 صالح سالمة  222

 10 صني املخزومي  222

 211 صيب  225

 12, 11 ضامن بن شدقم  223

, 10, 11, 12, 53 طاهر بن حييى العلوي العقيقي  221

13 ,11 ,122 ,121 ,

121 ,202 ,232 ,

231 ,231 ,211 ,

211 ,211 ,213 ,

211 ,201 ,210 



 األعـــــــــــالمفهرس  233                                     

 الصفحة العلم م

 111 الطرباين  221

 12 الطقطقي  221

  221طلحة بن عبيد اهلل   250

 155 طلق )رجل من بني حنيفة(  251

 15 الطويس  252

, 221, 112, 130 عاتكة  252

223 ,221 ,232 ,

232 

 111 عاصم بن سويد  252

 55 عاصم بن عمرو بن عثامن  255

 202, 101 عامر  253

 121 عامر بن فهرية   251

,  11 ,11 ,101 ,111عائشة أم املؤمنني   251

253 ,251 ,213 ,

211 ,211 ,212 

 32 عباد بن يعقوب األسدي الرواجني  251

  122عبادة بن الصامت   230



 )مجع وتوثيق ودراسة( مروّيات كتاب أخبار املدينة للعقيقي 233                  

 

 الصفحة العلم م

 122 عباس بن الصامت  231

 31 عباس بن عبد اهلل بن عباس األسدي  232

,  110 ,111 ,202العباس بن عبد املطلب   232

205 ,203 ,201 ,

201 ,212 ,212 ,

232 

 32 عبد الباقي بن قانع  232

 31 العطارعبد اجلبار بن العالء بن عبد اجلبار   235

 212 عبد اجلبار بن سعد  233

 222 عبد احلكيم بن عبد اهلل بن حنطب   231

 215 عبد الرمحن بن محيد  231

 115 عبد الرمحن بن سعد  231

  221عبد الرمحن بن عوف   210

 111, 121, 121 عبد الرمحن بن يزيد بن حارثة  211

 212 عبد العزيز  212

 101 عبد العزيز بن أيب ثابت  212

 212, 211 أيب حازم عبد العزيز بن  212



 األعـــــــــــالمفهرس  232                                     

 الصفحة العلم م

 121 عبد العزيز بن عبيد اهلل بن عثامن  215

 112 عبد العزيز بن عمر  213

, 111, 101, 101 عبد العزيز بن عمران   211

115 ,202 

, 215, 112, 152 عبد العزيز بن حممد   211

220 

 122, 122 عبد اهلل بن ُأيب   211

 213, 202 عبد اهلل بن أيب بكر   210

 215 عبد اهلل بن أيب حفص  211

 212 عبد اهلل بن أيب عنبسة  212

 210 عبد اهلل بن احلسني  212

 215 عبد اهلل بن السائب  212

 251 عبد اهلل بن حسن  215

 122 عبد اهلل بن رواحة  213

 125 عبد اهلل بن سالم  211

 222 عبد اهلل بن عاصم بن عمر  211

 211 عبد اهلل بن عامر بن ربيعة  211



 )مجع وتوثيق ودراسة( مروّيات كتاب أخبار املدينة للعقيقي 233                  

 

 الصفحة العلم م

  132 ,112عبد اهلل بن عباس   210

 212 عبيد اهلل بن عمر عبد اهلل بن  211

 111 عبد اهلل بن عطية  212

,  101 ,112 ,115عبد اهلل بن عمر   212

113 ,111 ,202 ,

203 ,215 ,232 ,

210 ,211 ,200 ,

212 ,212 ,213 ,

211 ,211 

 211 عبد اهلل بن حممد بن عقيل  212

 111, 115 عبد اهلل بن حممد بن عامر  215

 211, 115, 31 عبد اهلل بن حممد بن حييى بن عبد اهلل  213

  221 ,215عبد اهلل بن مسعود   211

 111 عبد اهلل بن مسلم املالئي  211

 35 عبد اهلل بن موسى العلوي  211

 202 عبد اهلل بن موسى بن جعفر   200

 112 عبد اهلل بن نافع  201



 األعـــــــــــالمفهرس  233                                     

 الصفحة العلم م

 115 عبد اهلل بن نافع الصائغ   202

 213, 215 عبد اهلل بن وهب  202

 51 عبد اهلل بن حييى العلوي  202

 220 اهلل بن حييى بن عبد اهلل بن حسن عبد  205

 253, 255, 252 عبد اهلل بن يزيد اهلذيل   203

 222 عبد امللك بن شبيب الغساين  201

 223 عبد امللك بن حممد بن عطية السعدي  201

 223 عبد املهيمن بن عباس  201

 223, 221 عبد الواحد بن عبد اهلل النرصي  210

 135 عبد بن محيد  211

 52 عبيد اهلل بن احلسني  212

 211 عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة  212

 222, 221 عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عمر  212

 215, 113, 101 عبيد اهلل بن عمر  215

 115 عبيد بن عمر بن حفص  213

 211 عبيد بن عمري   211



 )مجع وتوثيق ودراسة( مروّيات كتاب أخبار املدينة للعقيقي 236                  

 

 الصفحة العلم م

 212, 122 عتبان بن مالك  211

 221, 220 عثامن  211

 211, 210 عثامن بن الضحاك  220

, 215, 215, 135 عثامن بن عبد الرمحن  221

213 

,  112 ,131 ,112عثامن بن عفان   222

113 ,111 ,111 ,

202 ,201 ,201 ,

210 ,211 ,212 ,

212 ,212 ,211 ,

225 ,223 ,220 

 201, 135 عثامن بن حممد بن األخنس  222

 31 العجيل أمحد بن عبد اهلل  222

 122, 122 عدي بن النجار   225

 211, 213 عروة بن الزبري   223

 211, 251 عطاء اخلراساين  221

 212, 103 العطاف بن خالد  221



 األعـــــــــــالمفهرس  233                                     

 الصفحة العلم م

  111عقيل بن أيب طالب   221

,  52 ,10  ,130 ,131عيل بن أيب طالب   220

111 ,111 ,110 ,

225 ,220 ,251 ,

230 ,231 ,232 ,

235 ,233 ,231 

 212 عيل بن احلسني  221

 111, 103 عيل بن حسن بن حسن بن حسن  222

 عيل بن عبداهلل السمهودي  222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 ,10 ,12 ,11 ,

11 ,11 ,11 ,100 ,

102 ,102 ,102 ,

105 ,101 ,101 ,

110 ,120 ,121 ,

122 ,122 ,123 ,

120 ,152 ,153 ,

130 ,131 ,131 ,

112 ,113 ,111 ,

111 ,112 ,112 ,

115 ,113 ,111 ,



 )مجع وتوثيق ودراسة( مروّيات كتاب أخبار املدينة للعقيقي 233                  

 

 الصفحة العلم م

, 201, 113, 112 عبداهلل السمهودي عيل بن

201 ,201 ,210 ,

211 ,212 ,212 ,

215 ,213 ,220 ,

221 ,222 ,222 ,

225 ,223 ,221 ,

221 ,221 ,222 ,

222 ,252 ,252 ,

255 ,251 ,230 ,

232 ,232 ,235 ,

231 ,231 ,210 ,

212 ,212 ,215 ,

213 ,211 ,211 ,

211 ,211 ,212 ,

213 ,212 ,212 ,

211 ,211 ,202 ,

202 ,201 ,201 ,

210 ,212 ,212 ,

213 ,211 ,211 



 األعـــــــــــالمفهرس  233                                     

 الصفحة العلم م

 111 عيل بن مسلم  222

, 231, 211, 11, 13 عيل بن موسى الرضا  225

202 

 51 عيل بن حييى العلوي  223

, 102, 101, 13 عيل تقي الدين بن عبد الكايف السبكي  221

110 ,121 ,115 ,

212 ,212 ,215 

  132 ,132عامر بن يارس   221

 122 عامرة بن حزم   221

 121 عامرة بن خزيمة  220

 251 عمر بن أيب أنس  221

 201 عمر بن أيب بكر املوصيل  222

 عمر بن اخلطاب   222

 

 

 

 

 

11 ,11 ,10 ,13 ,

101 ,101 ,120 ,

112 ,112 ,111 ,

112 ,112 ,115 ,

113 ,111 ,202 ,

202 ,202 ,205 ,



 )مجع وتوثيق ودراسة( مروّيات كتاب أخبار املدينة للعقيقي 233                  

 

 الصفحة العلم م

,  203 ,201 ,201عمر بن اخلطاب 

201 ,210 ,211 ,

212 ,212 ,212 ,

211 ,225 ,211 ,

212 ,212 ,215 ,

213 ,211 ,211 ,

211 ,210 ,200 ,

203 

 213, 113, 31 عمر بن خالد  222

 بن عبد العزيزعمر   225

 

 

 

 

 

 

111 ,112 ,212 ,

212 ,215 ,213 ,

211 ,211 ,211 ,

221 ,222 ,222 ,

222 ,223 ,221 ,

221 ,225 ,223 ,

250 ,252 ,253 ,

251 ,231 ,210 ,

211 ,212 ,203 



 األعـــــــــــالمفهرس  233                                     

 الصفحة العلم م

 113 عمر بن عبد اهلل بن نافع الزبريي  223

 251 عمر بن عيل بن عمر بن عيل   221

 11 عمر رضا كحالة  221

 213 عمرة  221

 110 عمرو بن سهيل   250

, 120, 121, 121 عمرو بن عوف   251

112 ,202 

  111عويم بن ساعدة   252

, 251, 251, 113 عيسى بن عبد اهلل   252

202 

 211, 210 عيسى عليه السالم  252

 202, 11 الغّرايف  255

 220, 211, 211 فاطمة بنت احلسني  253

, 211, 211, 111 ملسو هيلع هللا ىلصبنت رسول اهلل  فاطمة  251

220 ,251 ,251 ,

230 ,212 

 12 فخر الدين الرازي  251



 )مجع وتوثيق ودراسة( مروّيات كتاب أخبار املدينة للعقيقي 233                  

 

 الصفحة العلم م

 122 فروة بن عمرو   251

  111فضالة بن عبيد   230

 202, 101 فليح بن سليامن  231

 232 القاسم بن إسحاق  232

 211, 211, 211 القاسم بن حممد  232

 135 قتادة  232

 115, 101 قدامة العمري  235

 211, 213 قدامة بن موسى   233

 223 كثري بن حفص  231

 213 كثري بن زيد  231

 232, 231 كعب األحبار   231

 110 كالب )موىل العباس(  210

 121 كلثوم بن اهلدم  211

 122 مازن بن النجار  212

 123, 122 مالك بن النجار  212



 األعـــــــــــالمفهرس  232                                     

 الصفحة العلم م

, 105, 10, 12, 10 مالك بن أنس   212

111 ,112 ,135 ,

131 ,110 ,111 ,

111 ,221 ,222 

 212 مالك بن عجالن  215

 120, 121 مبرش بن عبد املنذر  213

 255 املتوكل  211

 133, 132 جماهد  211

 121, 121 جممع بن يعقوب   211

 11, 13, 10 حممد الكاظم  210

 112, 112 حممد بن  مسلم بن السائب  211

 212 حممد بن إبراهيم بن احلارث  212

 111 حممد بن إبراهيم بن دينار  212

 215 حممد بن أيب طلحة  212

 35 حممد بن أمحد بن يزيد اجلمحي  215

 111 حممد بن إدريس الشافعي  213

 111, 31, 51 بن إسحاق الرساج حممد  211



 )مجع وتوثيق ودراسة( مروّيات كتاب أخبار املدينة للعقيقي 233                  

 

 الصفحة العلم م

, 113, 101, 100 حممد بن اسامعيل  211

202 ,215 ,221 ,

212 

, 33, 32, 32, 51 حممد بن اسامعيل البخاري  211

31 ,135 ,213 

 211, 212, 211 حممد بن إسامعيل بن أيب فديك  210

 121 حممد بن إسامعيل بن جممع   211

 152 حممد بن احلسن املخزومي  212

 بن زبالة حممد بن احلسن  212

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ,11 ,12 ,100 ,

102 ,101 ,111 ,

120 ,121 ,152 ,

152 ,155 ,155 ,

153 ,151 ,130 ,

131 ,132 ,131 ,

110 ,112 ,112 ,

115 ,111 ,113 ,

111 ,111 ,111 ,



 األعـــــــــــالمفهرس  233                                     

 الصفحة العلم م

, 113, 112, 112 حممد بن احلسن بن زبالة

201 ,202 ,212 ,

215 ,220 ,222 ,

225 ,223 ,221 ,

221 ,221 ,222 ,

222 ,230 ,232 ,

231 ,210 ,212 ,

211 ,211 ,211 ,

212 ,215 ,200 ,

201 ,202 ,205 ,

203 ,201 ,201 ,

210 ,212 ,212 ,

211 

 32 حممد بن احلسني أبو الفتح االزدي  212

, 11, 13, 10, 11 حممد بن احلسني اآلجري  215

101 ,102 ,110 ,

121 ,120 ,211 



 )مجع وتوثيق ودراسة( مروّيات كتاب أخبار املدينة للعقيقي 236                  

 

 الصفحة العلم م

 212, 212 حممد بن الفضل املديني   213

 212 حممد بن الفضل بن نباته  211

, 202, 202, 202 حممد بن املنكدر  211

213 

 33 حممد بن الوزير بن قيس العبدي  211

 133, 32 حممد بن جرير الطربي  200

 221 حممد بن جعفر بن حممد  201

, 32, 31, 30, 51 حممد بن حبان أبو حاتم البستي  202

32 ,32 ,33 ,31 ,

31 ,112 ,112 ,

113 

 211, 112, 111 حممد بن حسن  202

 253, 135 حممد بن سعد  202

 211, 215 حممد بن طلحة بن طويل   205

 215 حممد بن عبد اهلل   203

 32, 32 حممد بن عبد اهلل احلرضمي  201

 133 حممد بن عبد اهلل بن جحش  201



 األعـــــــــــالمفهرس  233                                     

 الصفحة العلم م

 220 حممد بن عبد اهلل بن حسن  201

 221 حممد بن عبد اهلل بن سليامن  210

اهلل بن حممد أبو عبد اهلل  حممد بن عبد  211

 احلاكم

30 ,32 ,111 

 201 حممد بن عقبة بن أيب مالك  212

 210 حممد بن عقيل   212

 212, 212 حممد بن عيل بن أيب طالب  212

 32 حممد بن عيل بن احلسن  215

 223, 215 حممد بن عامر   213

 210 حممد بن عمر  211

, 211, 151, 115 حممد بن عمر الواقدي   211

252 ,253 ,251 

 113, 115 حممد بن فليح بن سليامن   211

 251 حممد بن قيس  220

, 151, 121, 121 حممد بن مسلم الزهري  221

133 

 121, 11, 11 حممد بن معاذ  222



 )مجع وتوثيق ودراسة( مروّيات كتاب أخبار املدينة للعقيقي 233                  

 

 الصفحة العلم م

 32 حممد بن منصور بن ثابت اخلزاعي  222

 32 حممد بن موسى الباشاين  222

 32 حممد بن ميمون اخلياط  225

 212 حممد بن هالل   223

, 110, 131, 131 حممد بن حييى   221

111 ,112 ,113 ,

212 

 11, 15, 51 حممد بن حييى العلوي  221

 211 حممد بن حييى بن زيد النوفيل  221

 113 حممد بن يعقوب بن عبد الوهاب  220

حممد بن يعقوب بن عبد الوهاب   221

 الزبريي

51 ,113 ,215 ,

213 

 حممد بن يوسف الصاحلي  222

 

 

 

11 ,111 ,125 ,

123 ,121 ,121, 

121 ,121 ,150 ,

151 ,152 ,155 ,



 األعـــــــــــالمفهرس  233                                     

 الصفحة العلم م

, 130, 151, 151 حممد بن يوسف الصاحلي

135 ,131 ,112 ,

253 ,210 ,212 ,

211 ,212 ,213 ,

211 ,211 

 211, 210 حممد بن يوسف بن عبد اهلل بن سالم  222

 121, 11 حممد نظام الدين الُفتيح  222

 15, 12 املرعيش النجفي  225

, 112, 115, 112 مروان بن احلكم  223

203 ,201 ,211 ,

212 ,222 ,223 ,

221 ,221 ,232 ,

213 

 12 املروزي  221

 211 مزاحم  221

 230 مسلم بن أيب مريم  221

 135, 33, 51 مسلم بن احلجاج  220



 )مجع وتوثيق ودراسة( مروّيات كتاب أخبار املدينة للعقيقي 333                  

 

 الصفحة العلم م

 112 مسلم بن السائب  221

 112 مسلم بن خباب  222

 31 مسلم بن عمرو بن مسلم بن وهب املديني  222

 112, 31, 35 مسلمة  222

 221 املسور بن خمرمة الزهري  225

 152 مصعب  223

 112, 112 بن ثابت مصعب  221

 211 مصعب بن عمري ريض اهلل عنه  221

 211, 213, 210 املطلب بن عبد اهلل بن حنطب  221

 133 معاذ  250

 202 معاذ بن رفاعة  251

 251, 152 معاذ بن حممد  252

  11 ,112معاوية بن أيب سفيان   252

 30 املعتمر بن سليامن  252

 210 املغرية بن شعبة  255

 111 املغرية بن عبد الرمحن   253

 221 املقربي  251



 األعـــــــــــالمفهرس  333                                     

 الصفحة العلم م

 221 ُمليكة  251

 122 املنذر بن عمرو  251

 225, 112 منرية  230

, 222, 221, 221 املهدي حممد بن عبد اهلل اخلليفة العبايس  231

222 ,221 ,222 ,

225 

,  152 ,155 ,151موسى   232

132 

 201 موسى بن أيب عيسى  232

 220, 211 موسى بن جعفر بن أيب كثري  232

 121 موسى بن جعفر بن حممد  235

, 111, 111, 31 موسى بن سلمة   233

202 

 251, 111, 31 موسى بن عبد اهلل بن موسى اخلزاعي  231

 212 موسى بن عقبة  231

 111 مينا  231

, 200, 115, 101 نافع   210

212 ,211 



 )مجع وتوثيق ودراسة( مروّيات كتاب أخبار املدينة للعقيقي 333                  

 

 الصفحة العلم م

 215 نافع بن أيب نعيم  211

 211 نافع بن جبري   212

 121 نبتل بن احلارث   212

 121 ُنجيح )غالم كلثوم بن اهلدم(  212

, 32, 31, 30, 51 بن شعيبالنسائي أمحد   215

32 ,32 ,35 ,33 ,

31 ,31 ,112 ,113 ,

111 ,135 

 121 نشأت كامل  213

 222 النرض بن أنس  211

 212, 212 النعامن بن شبل  211

 152, 150 النوار بنت مالك  211

 122 نوفل بن عبد اهلل   210

 211 نوفل بن عامرة  211

 220, 220 هارون الرشيد  212

 211 هارون بن سليامن  212

 205 بن كثري هارون  212



 األعـــــــــــالمفهرس  332                                     

 الصفحة العلم م

 12 هارون بن حممد العبايس   215

, 131, 102, 35 هارون بن موسى الفروي  213

110 ,111 ,111 ,

112 ,115 ,201 ,

212 ,222 ,225 ,

212 ,212 ,215 ,

212 

 52 هاشم بن عبد مناف  211

 122 هدى حممد سعيد سندي  211

 220 هشام بن إسامعيل املخزومي  211

 211 وردان البناء   210

, 215, 212, 212 امللك الوليد بن عبد  211

211 ,220 ,221 ,

222 ,222 ,225 ,

221 ,221 ,253 ,

251 

 210 الوليد بن هشام  212



 )مجع وتوثيق ودراسة( مروّيات كتاب أخبار املدينة للعقيقي 333                  

 

 الصفحة العلم م

 111 حييى بن بكري   212

 213 حييى بن سعيد  212

 112 حييى بن طلحة   215

 211 حييى بن عبد الرمحن بن حاطب  213

 152 حييى بن عبد اهلل بن عبد الرمحن  211

 211 حييى بن حممد بن ثابت  211

 51 بن معنيحييى   211

 112 يزيد بن السائب  500

  132يعقوب   501

 201 يوسف بن املاجشون  502

, 31, 30, 51, 51 يوسف بن عبدالرمحن أبو احلجاج املزي  502

31 ,10 ,112 ,113 ,

111 

 211 يوسف بن ماهك  502

 115 يونس بن حييى أبو نباته  505

 



 

 

 

 

 

 

 األماكنفهرس 

 
 

 

 

 

 

 



 )مجع وتوثيق ودراسة( مروّيات كتاب أخبار املدينة للعقيقي 604                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 األمــاكـــــنفهرس  604                                     

 الصفحة املكان م

 909، 191، 101 أحد  1

 171، 171 ن التوبةأسطوا  1

 160 ن الوفودأسطوا  9

 176 أسطوانة التهجد  4

 186، 177 أسطوانة التوبة  1

 180 املخلقة األسطوانة  6

، 117، 109، 106 األسطوانة املربعة  7

161 

  177أسطوانة عيل بن أيب طالب   8

 178 أصطوانة التوبة  9

 197 أطم شنيف  10

 914 أطم مالك بن عجالن  11

 141 باب أسامء بنت احلسن  11

 109 الباب الذي عند القرب  19

 109 الباب الذي عند مروان بن احلكم  14

 109 ملسو هيلع هللا ىلصالباب الذي كان يدخل منه النبي   11



 )مجع وتوثيق ودراسة( مروّيات كتاب أخبار املدينة للعقيقي 604                  

 

 الصفحة املكان م

 918 باب املربد  16

 116، 119، 140 ملسو هيلع هللا ىلصباب النبي   17

 191 ، املعروف بباب جربيلملسو هيلع هللا ىلصباب النبي   18

 191، 191 باب النساء  19

 179 ملسو هيلع هللا ىلصباب بيت النبي   10

 141 باب دار ريطة  11

 177 ملسو هيلع هللا ىلص باب رسول اهلل  11

 148 باب زياد  19

، 196، 117، 109 باب عاتكة  14

147 

 191 عاتكة، املعروف بباب الرمحةباب   11

  141باب عثامن   16

 191 باب عيل  17

  140باب عيل بن أيب أطالب   18

  161باب عيل   19

  160باب عيل، وفاطمة، وحسن وحسني،   90



 األمــاكـــــنفهرس  604                                     

 الصفحة املكان م

  160باب فاطمة   91

 191 باب مروان، املعروف بباب السالم  91

 191 باب يقابل دار منرية  99

 916 الربكة  94

 911 انونابطن وادي ر   91

 199 البطيحاء  96

 18 بغداد  97

 109 البقيع  98

 179 بقيع اخلبجبة  99

 179 بقيع الغرقد  40

 104 بيت العباس كان يف قبلة املسجد النبوي  41

 166، 119، 69 بيت املقدس  41

167 ،109 ،101 

140 ،199 ،908 

 119 ملسو هيلع هللا ىلصبيت النبي   49

  910بيت سعد بن معاذ   44



 )مجع وتوثيق ودراسة( مروّيات كتاب أخبار املدينة للعقيقي 610                  

 

 الصفحة املكان م

  161بيت سعد   41

  109 ،119 ،116بيت عائشة   46

119 

  176 بيت عبد اهلل بن عمر  47

 160، 118، 119 ، وريض اهلل عنهاملسو هيلع هللا ىلصبيت فاطمة بنت النبي   48

 179، 116 بئر أيب أيوب  49

 161، 164، 197 بئر غرس  10

 149 بئر مني  11

 119 ملسو هيلع هللا ىلصبيوت أزواج النبي   11

 116 ملسو هيلع هللا ىلصبيوت أزواج رسول اهلل   19

 917 ثنية املنرصف  14

 116 اجلزيرة  11

 111، 16، 98 احلجاز  16

117 

 117، 170، 101 ملسو هيلع هللا ىلصحجر أزواج النبي   17

 119 احلجرات  18



 األمــاكـــــنفهرس  611                                     

 الصفحة املكان م

 197 احلجرة  19

 114، 119، 171 احلجرة الرشيفة  60

161 ،167 ،169 

178 

  111حجرة أم املؤمنني أم سلمة   61

  171حجرة عائشة   61

 117 ،  وريض اهلل عنهاملسو هيلع هللا ىلصحجرة فاطمة بنت النبي   69

 906 احلرة  64

 186 ،98 احلرمان  61

 901 اخلندق  66

 119 دار ابن مكمل  67

 119، 111، 109 دار العباس  68

161 

 119 دار القضاء  69

 119 دار املسور بن خمرمة  70

 170 دار املغرية  71



 )مجع وتوثيق ودراسة( مروّيات كتاب أخبار املدينة للعقيقي 614                  

 

 الصفحة املكان م

 119 دار النجامني  71

 910 دار بني عبد األشهل  79

 169، 146 دار جعفر بن حييى  74

 111، 111 دار حفصة  71

 171، 171 دار حفصة بنت عمر  76

 141 خالددار   77

 141 دار ريطة  78

  169دار سعد   79

 119 دار رشحبيل بن حسنة  80

 169، 119 دار عاتكة  81

دار عبد اهلل بن مسعود التي يقال هلا دار   81

 القراء

119 

دار عبدالرمحن بن عوف التي يقال هلا دار   89

 مليكة

119 

 177 دار كثري بن الصلت  84



 األمــاكـــــنفهرس  614                                     

 الصفحة املكان م

 116، 111، 171 دار مروان  81

191 ،148 

 109، 107، 106 مروان بن احلكمدار   86

161 

 146، 141 دار منرية  87

 146 دار نصري  88

 101 الدور التي حول املسجد النبوي  89

 116، 111 دومة اجلندل  90

 101، 109، 911 ذ واحلليفة  91

 917 الروحاء  91

 174، 189، 119 الروضة الرشيفة  99

 149 زقاق املناصع  94

 160 الزور  91

 916 السوق  96

 187، 196 الصفة  97

 149، 199، 197 عذق  98



 )مجع وتوثيق ودراسة( مروّيات كتاب أخبار املدينة للعقيقي 616                  

 

 الصفحة املكان م

 41 العراق  99

 917 العرق  100

 914، 11 العقيق  101

 161 ملسو هيلع هللا ىلصعند زور قرب النبي   101

 916 عواسج  109

 169 فارع أطم حسن بن ثابت  104

 197، 196، 106 قباء  101

140 ،911 

   176 ،177 ،178قرب أيب بكر ، وعمر   106

  109قرب أيب بكر   107

 170 ملسو هيلع هللا ىلصقرب الرسول   108

 177، 171 ،171 القرب الرشيف  109

179 ،180 ،186 

110 ،111 ،190 

114 ،111 ،117 

119 ،160 ،167 

168 ،174 ،186 



 األمــاكـــــنفهرس  614                                     

 الصفحة املكان م

 170، 109، 101 ملسو هيلع هللا ىلصقرب النبي   110

171 ،171 ،179 

171 ،176 ،177 

178 ،180 ،181 

189 ،184 ،181 

187 

  191قرب محزة   111

 169 ملسو هيلع هللا ىلصقرب سول اهلل   111

 179، 101 ملسو هيلع هللا ىلصقرب صاحبي النبي   119

  109قرب عمر   114

 191 قبور الشهداء  111

 11 قرص عاصم  116

 909 قناة  117

 167، 166، 161 الكعبة  118

168 

 908 الكعبة املرشفة  119

 197، 196 جشونيةاملا  110



 )مجع وتوثيق ودراسة( مروّيات كتاب أخبار املدينة للعقيقي 614                  

 

 الصفحة املكان م

 168، 111، 101 املحراب  111

169 ،170 ،199 

194 ،191 

 116 حمراب  111

 197 املدشونية  119

 110، 149، 148 املربد  114

111 ،119 

 111 مربد سهل وسهيل  111

 141 مزاحم  116

 901، 900، 198 املسجد  117

909 

 161، 190، 96 املسجد احلرام  118

178 ،199 

 910 مسجد اخلربة  119

 ملسو هيلع هللا ىلصاملسجد الذي صىل فيه رسول اهلل   190

 اجلمعة...

911 

 111 ملسو هيلع هللا ىلصمسجد الرسول   191



 األمــاكـــــنفهرس  614                                     

 الصفحة املكان م

 919، 911 مسجد الشجرة  191

 118، 148، 196 املسجد الرشيف  199

171 ،174 ،179 

187 ،191 ،197 

194 ،191 

املعروف بمسجد  0مسجد الشيخني،  194

 العدوة

908 

 916 املسجد الصغري  191

 901 مسجد الفتح  196

 906 مسجد الفتح  197

 919 مسجد الفضيخ  198

 908، 907، 167 مسجد القبلتني  199

 919 مسجد املعرس  140

 914 مسجد املنارتني  141

 املسجد النبوي  141

 

 

91 ،119 ،117 

114 ،111 ،116 

168 ،171 ،178 



 )مجع وتوثيق ودراسة( مروّيات كتاب أخبار املدينة للعقيقي 614                  

 

 الصفحة املكان م

 186، 181، 180 املسجد النبوي

189 ،190 ،191 

101 ،104 ،101 

106 ،107 ،108 

109 ،111 ،119 

111 ،116 ،117 

111 ،111 ،119 

114 ،116 ،117 

119 ،190 ،191 

191 ،199 ،196 

149 ،144 ،146 

114 ،111 ،161 

161 ،169 ،170 

179 ،180 ،181 

199 ،194 ،191 

199 

 114 املسجد النبوي الرشيف  149



 األمــاكـــــنفهرس  614                                     

 الصفحة املكان م

 169، 101، 81 ملسو هيلع هللا ىلصمسجد النبي   144

170 ،119 ،910 

 909 مسجد بني بياضة  141

 906 مسجد بني حرام  146

 141 مسجد بني سامل  147

 911 مسجد بني ظفر  148

 911 مسجد بني ظفر  149

 911 مسجد بني عبد األشهل  110

 911 مسجد بني عبد األشهل  111

 194 مسجد بني عمرو بن عوف  111

 911 مسجد بني معاوية  119

 917 مسجد بوادي روحاء  114

 ملسو هيلع هللا ىلصمسجد رسول اهلل   111

 

 

 

98 ،99 ،101 

108 ،109 ،111 

117 ،169 ،171 

176 ،188 ،101 



 )مجع وتوثيق ودراسة( مروّيات كتاب أخبار املدينة للعقيقي 640                  

 

 الصفحة املكان م

 118، 110، 109 ملسو هيلع هللا ىلصمسجد رسول اهلل 

119 ،118 ،194 

198 ،199 ،140 

141 ،148 ،149 

110 ،117 ،906 

 916 مسجد رشف الروحاء  116

 919 مسجد عتبان بن مالك  117

 901، 119، 101 مسجد قباء  118

909 ،904 

 909 مسجد ميثب  119

 910 مسجد واقم  160

 179 مسجد حييى  161

 119 ملسو هيلع هللا ىلصمسجده الرشيف   161

 161، 111، 110 ملسو هيلع هللا ىلصمسجده   169

161 ،179 ،184 
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 أوالً: فهرس املصادر:

 :هـ(478)ت األتابكي، يوسف بن تغري بردي مجال الدين أبو املحاسن 

 ،الوايف، حتقيق د. حممد حممد أمنياملنهل الصايف واملستوىف بعد  -

 م(.6891)مرص: اهليئة املرصية العامة للكتب 

 هـ(.036ابن األثري، عيل بن حممد بن عبد الكريم الشيباين )ت 

أسد الغابة يف معرفة الصحابة،حتقيق: عيل حممد معوض، وعادل  -

 هـ=6161)بريوت: دار الكتب العلمية، 6ط أمحد عبد املوجود،

 م(6881

الكامل يف التاريخ، حتقيق: عمر عبد السالم تدمري،  -

 م(.6881هـ=6161)بريوت: دار الكتاب العريب، 6ط

 ابن األثري، جمد الدين أبو السعادات املبارك الشيباين اجلزري 

 هـ(.060)ت

النهاية يف غريب احلديث واألثر، بتحقيق: الزاوي والطناحي،  -

 م (.6818هـ = 6988) بريوت: املكتبة العلمية،  ،6ط

 هـ(306اآلجري، حممد بن احلسني:)ت 

)اجلبيل: دار 6كتاب الرشيعة، بتحقيق: عصام موسى هادي، ط -

 هـ(.6149الدليل األثرية، 
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  هـ(018األزرقاين، إسامعيل بن احلسني بن حممد املروزي:)ت 

، 6الفخري يف انساب الطالبيني، حتقيق: مهدي الرجائي، ط  -

 هـ(.6148سيد الشهداء، نرش مكتبة املرعيش العامة، إيران:مطابع

 هـ(171)ت:، مالك بن أنس األصبحي املديناألشجعي 

)دار احلديث  6اإلمام مالك ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي،ط موطأ -

 هـ،(.6141،

 هـ(836، أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد:)تاألصبهاين 

األولياء وطبقات األصفياء،)بريوت: دار الكتب العلمية،  حلية -

 هـ(. 6148

 هـ(350، أبو الفرج عيل بن احلسني القريش:)ت األصفهاين 

 هـ=6918 )مرص: مطبعة دار الكتب املرصية، 6األغاين ط -

 .م( 6814

رشح وحتقيق: السيد أمحد صقر )بريوت: دار  ،مقاتل الطالبيني -

 ه.(6161املعرفة للطباعة والنرش، 

 هـ( 731اآلقشهري حممد بن أمحد )ت 

الروضة الفردوسية واحلرضة القدسية، حتقيق:د.قاسم السامرائي،  -

( املجلد 6194)لندن: مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي،6ط

 (611االول ،ص
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 هـ( 878، احلافظ أيب الوليد سليامن بن خلف ابن أيوب )تالباجي 

ملن خرج عنه البخاري يف اجلامع الصحيح،  والتجريحالتعديل  -

)املغرب: وزارة األوقاف والشؤون 6دراسة وحتقيق : أمحد لبزار،ط

 اإلسالمية، د.ت( .

 ه(650البخاري ،حممد بن إسامعيل)ت 

،) نرش 6صحيح البخاري: حتقق: حممد زهري بن نارص النارص،ط -

 هـ(. 6144دار طوق النجاة ،

  هـ(636اهلل )تالبرصي، حممد بن سعد أبو عبد 

)بريوت: دار 6، حتقيق: إحسان عباس،طالكربىالطبقات  -

 م(.6891صادر،

 ،هـ(650بن بكار، األخبار املوفقيات)ت الزبريبكار 

حتقيق: د. سامي مكي العاين، )بغداد: مطبعة العاين، إصدار،  -

 إحياء الرتاث اإلسالمي باجلمهورية العراقية، الكتاب السابع،

 م.6984

  ،هـ(706بن قليج بن عبد اهلل )ت مغلطايالبكجري 

عادل بن حممد و  الكامل يف أسامء الرجال، حتقيق: هتذيبإكامل  -

)القاهرة: النارش الفاروق احلديثة للطباعة 6ط ،أسامة بن إبراهيم

 م(  4446=   هـ6144والنرش ،
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  هـ(635أبو بكر عبد اهلل بن حممد:)ت 

، )نرش: دار 6طمصنف ابن أيب شيبة، بتحقيق: حممد عوامه،  -

 هـ(.6196القبلة،

 هـ(486البوصريي، أمحد بن أيب بكر بن إسامعيل)ت 

حممد املنتقى الكشناوي مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه،  -

 هـ( 6149 بريوت: دار العربية ،)6ط

 هـ(854 البيهقي، أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى أبو بكر:)ت 

 ( هـ. 6141العلمية،  دار الكتب  )يروت:6النبوة،  ،ط دالئل -

 هـ(505البيهقي، عيل بن أيب القاسم بن زيد، أبو احلسنبن: )ت 

بابن فندق، لباب األنساب واأللقاب واألعقاب البن  الشهري -

 هـ(.6164)قم: مطبعة هبمن،6فندق، حتقيق: مهدي الرجائي، ط

 هـ(671، حممد بن عيسى )ت:الرتمذي 

وحممد فؤاد عبد  ،حتقيق: أمحد حممد شاكر، الرتمذيسنن  -

)النارش: رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب  4الباقي،و إبراهيم ط

 م( . 6811هـ=6981احللبي، 

  هـ(358، التميمي الدارمي، الُبستي: )تأبو حاتم، حممد بن حبان 

)دمشق: دار 6أمحد ،طالثقات ، حتقيق : السيد رشف الدين  -

 م(.6811هـ=6981الفكر، 
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 (: هـ1607تحاجي خليفة) 

،)لبنان بريوت: 6كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ط -

 دار إحياء الرتاث العريب، د.ت(. 

  هـ(.456بن حممد العسقالين )ت  عيلابن حجر، أمحد بن 

)بريوت: دار 6لسان امليزان، حتقيق، عبد الفتاح أبو غدة، ط -

 م(.4444البشائر اإلسالمية،

 ه(.6148بريوت مؤسسة الرسالة، ،)لبنان:4، طالتهذيبتقريب  -

 4عيل حممد البجاوي، ط الصحابة، حتقيق: متييزاإلصابة يف  -

 هـ(.6164نرش دار اجليل،  :)بريوت

حممد فؤاد عبد الباقي،  رقمه: ،فتح الباري رشح صحيح البخاري -

النارش دار  ، )بريوت:6طإخراجه وصححه: حمب الدين اخلطيب 

 م(6818املعرفة،

  ه(645)تإسحاقاحلريب، إبراهيم بن 

كتاب املناسك وأماكن طرق احلج ومعامل اجلزيرة، حتقيق: محد  -

 م(. 6896هـ=6146، )الرياض: دار الياممة ، 4،طاجلارس

  (850األندليس)تابن حزم، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد 

 )بريوت: دار الكتب العلمية، ،9مجهرة انساب العرب، ط -

 .م( 4449هـ=6141
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  هـ(681:)تالشيباينابن حنبل، أمحد بن حممد 

شعيب األرنؤوط، وعادل  حتقيق:مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،  -

د.عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي،  رشاف:إ ، وآخرون،مرشد

 م(. 4446=  هـ 6146 )مؤسسة الرسالة،6ط

 هـ(803البغدادي، أبو بكر أمحد بن عيل:)ت  اخلطيب 

دار  )بريوت:6، حتقق: د. بشار عواد معروف، طبغدادتاريخ  -

 م(.4444هـ=6144الغرب اإلسالمي، 

 أبو القاسم زعيم احلوزات العلميةاخلوئي ، 

)النجف: 1معجم رجال احلديث وتفصيل طبقات الرواة،ط -

 م(. 6884هـ=6169مطابع مركز نرش الثقافة االسالمية ،

 هـ(655، عبداهلل بن عبدالرمحن أبو حممد :)تالدارمي 

سنن الدارمي، حتقيق : فواز أمحد زمريل، خالد السبع العلمي  -

 هـ(.6141نرش: دار الكتاب العريب،  )بريوت:6ط

 هـ(. 037أبو عبد اهلل حممد بن سعيد )ت ،ابن الدبيثي 

 ذيل تاريخ مدينة السالم ،حتقيق: الدكتور بشار عواد -

 م(. 4441هـ =  6141)النارش: دار الغرب اإلسالمي، 6معروف،ط

 الذهبي، شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن 

 تاريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري َواألعالم -



 املصادر واملراجعفهرس  434                                     

جمموعة من املحققني بإرشاف الشيخ سري أعالم النبالء، حتقيق:  -

هـ =  6141) النارش : مؤسسة الرسالة ،  9شعيب األرناؤوط ،ط

 م(.6891

األمصار ذوات اآلثار، حتقق: حممود األرناؤوط ،بإرشاف عبد  -

 م(.6891هـ=6141دار ابن كثري، ) بريوت:6القادر األرناؤوط ، ط

 هـ(1616 ابن أيب الرجال)ت 

هــ، الرياض: 6489ور، نسخ عادي، مطلع البدور وجممع البح -

 خمطوط، بجامعة امللك سعود(.

  هـ(778بن عمر القريش البرصي )ت إسامعيلابن كثري أبو الفداء 

) 4تفسري القرآن العظيم، حتقيق: سامي بن حممد سالمة،ط -

 م(6888-هـ6144النارش: دار طيبة للنرش والتوزيع ،

 هـ(060بن احلسن:)ت الرازي، فخر الدين أبو عبد اهلل حممد بن عمر 

الشجرة املباركة يف أنساب الطالبية، حتقيق: السيد مهدي  -

 هـ(6148الرجائي)إيران قم: مكتبة املرعيش العامة، 

  (هـ111، حممد بن احلسن:)تزبالةابن 

 6ط أخبار املدينة ،بجمع وتوثيق ودراسة د. صالح سالمة، -

هـ 6141 ،ةصدار مركز بحوث املدينة املنور)املدينة املنورة، إ

 م(.4449
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 هـ(750 السبكي، أيب احلسن تقي الدين عيل بن عبد الكايف :)ت 

تنزيل السكينة عىل قناديل املدينة، حتقيق: د. مصطفى عامر منال،  -

 مركز بحوث ودراسات املدينة املنورة.

 )األزهر: النارش دار كنز6شفاء السقام يف زيارة خري األنام، ط -

السبكي، اإلمام أيب احلسن تقي الدين عيل بن -السعادة، د.ت(.  

عبد الكايف، فتاوي السبكي، )لبنان، بريوت: النارش : دار املعرفة، 

 د.ت.

  هـ(675السجستاين، أيب داود سليامن بن األشعث:)ت 

)دار الرسالة العاملية،  6سنن أيب داود، حتقيق:شعيب األرنؤوط ط -

 م ( 4448هـ=  6194

 هـ(166، شمس الدين حممد بن عبد الرمحن :)تخاويالس 

، )املدينة املنورة: 6التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الرشيفة، ط -

 هـ،(. 6194مركز بحوث ودراسات املدينة،

خمطوط التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الرشيفة، )مركز دراسات  -

 . 449مصورة ،لوح رقم وبحوث املدينة، نسخة 

اإلعالن بالتوبيخ ملن ذم التاريخ، ترمجة: الدكتور صالح أمحد  -

 (.6891هـ =6141)بريوت: مؤسسة الرسالة،  6، ط العيل

  هـ(636)ت ، حممد بن سعد البرصي الزهريسعدابن 

 م(.6819)بريوت: دار صادر، 6الكربى،ط الطبقات -
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  هـ(816السلمي، أيب عبد الرمحن حممد حسني:)ت 

 6سؤاالت السلمي للدارقطني، حتقيق: فريق من الباحثني ط -

)بإرشاف وعناية د.سعد بن عبد اهلل احلميد و د.خالد بن عبد الرمحن 

  هـ(6141اجلرييس،

 هـ(111)تالسمهودي، عيل بن عبداهلل بن أمحد احلسيني 

وفاء الوفاء بأخبار دار املصطفى، بتحقيق: نزيل املدينة حممد نظام  -

، املدينة:مكتبة دار الزمان للنرش والتوزيع 6الدين الفتيح، ط

 م )يف أربعة أجزاء(.4449-هـ6148،

وفاء الوفاء بأخبار دار املصطفى حتقيق آخر للدكتور قاسم  -

هـ املوافق: 6144الفرقان للرتاث اإلسالمي ط السامرائي، مؤسسة

 م )يف مخسة أجزاء(4446

خالصة الوفا بأخبار دار املصطفى، دراسة وحتقيق: حممد األمني  -

)املدينة 6حممود اجلكيني عضو هيئة التدريس باجلامعة االسالمية،ط

 هـ(.6161املنورة: طبع عىل نفقة السيد حبيب حممود، 

  هـ(111الرمحن أيب الفضل:)تالسيوطي، جالل الدين عبد 

تدريب الراوي يف رشح تقريب النواوي، حتقيق: أبو قتيبة نظر  -

 )النارش: دار طيبة،د.ت( 6حممد الفاريايب،ط
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 ( 606ابن شبة، عمر بن شبة النمريي)هـ 

)املدينة 6تاريخ املدينة املنورة، حتقيق: فهيم حممد شلتوت، ط -

 هـ(. 6988مود، املنورة: طباعة ونرش مكتبة السيد حبيب حم

 ه أو بعدهاـ(1616الشدقمي، ضامن بن شدقم بن عيل:)ت 

حتفة لب اللباب يف ذكر نسب السادة األنجاب، حتقيق: مهدي  -

 هـ (.6169، )إيران: مكتبة املرعيش النجفي ،6الرجائي ط

حتفة األزهار وزالل األهنار يف نسب أبناء األئمة األطهار،   -

يوسف عبداهلل مجل اخترصه وشجره اللواء ركن السيد 

 =6141مكتبة التوبة، مكتبة جل املعرفة و )الرياض:6الليل،ط

 م(.4441

 ه( 870:)ت الشريازي، أبو إسحاق الشريازي 

)لبنان بريوت نرش: 6الفقهاء، املحقق : إحسان عباس، ط  طبقات -

 م(.6814دار الرائد العريب، 

 ،هـ(186)تيوسفحممد بن  الصاحلي 

سبل اهلدى والرشاد، يف سرية خري العباد، حتقيق وتعليق الشيخ  -

) املكتبة  4عادل أمحد عبد املوجود والشيخ عيل حممد معوض ،ط

 . (ـه6149العلمية،  
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 هـ(835)تالنسابة ابن طباطبا، أبو احلسن حممد بن أيب جعفر العبيديل 

هتذيب األنسباب وهناية األعقاب، حتقيق: حممد كاظم  -

 هـ(.6169)إيران: النارش: مكتبة املرعيش النجفي،6املحمودي،ط

 هـ(.761ابن الطقطقي، صفي الدين حممد بن تاج الدين)ت 

)إيران: 6األصييل يف أنساب الطالبيني، حتقيق: مهدي الرجائي،ط -

 م(.6881هـ=6169عيش النجفي ،مكتبة املر

  هـ(806بن احلسن:)ت حممدالطويس، أبو جعفر 

الفهرست، تصحيح وتعليق السيد حممد صادق آل بحر العلوم  -

 ،) العراق النجف : املكتبة املرتضوية ،د.ت(.6،ط

 )العبايس أمحد بن عبداحلميد : )ت يف القرن العارش اهلجري 

األلفاظ، الشيخ حممد  عمدة األخبار يف مدينة املختار،تصحيح -

الطيب األنصاري ،ثم محد اجلارس،)املدينة املنورة:توزيع: املكتبة 

 العلمية ،حقوق النرش:أسعد داربزوين احلسيني،د.ت(

 هـ(788ابن عبد اهلادي، أيب عبد اهلل حممد بن أمحد احلنبيل:)ت 

الصارم املنكي يف الرد عىل السبكي، حتقيق: أمحد سليامن  -

 هـ( 6141كتبة ابن تيمية، )القاهرة: م6ط،

 هـ(571ابن عساكر، أبو القاسم عيل بن احلسن )ت 

)بريوت: دار 6، حتقق: عمرو بن غرامة العمروي، طدمشقتاريخ  -

 م( 6881هـ =  6161الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، 
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 (:040تابن عساكر، عبد الصمد بن عبد الوهاب أيب الُيمن)هـ 

الزائر وأطراف املقيم السائر، حتقيق: د. مصطفى عامر منال،  إحتاف -

 (ـه6141، كز بحوث ودراسات املدينة املنورةمر )املدينة: نرش:6ط

 هـ(677)ت العلوي: بن احلسن بن جعفر ، أيب احلسني حييىالعقيقي 

، كتاب املعقبني من ولد اإلمام أمري املؤمنني،  حتقيق: حممد كاظم -

 م( 4446هـ=6144) إيران :طبع مكتبة املرعيش النجفي،6ط

 الم القرن اخلامس()أعالعمري، أبو احلسن عيل بن حممد بن عيل العلوي 

،  6املجدي يف أنساب الطالبيني، حتقيق الدكتور أمحد املهدوي، ط -

 هـ(.6148)إيران قم: مكتبة املرعيش العامة، 

 هـ(464مجال الدين أمحد بن عنبة )ت ابن عنبة، الرشيف 

الطالب يف نسب آل أيب طالب، تشجري: يوسف بن عبد اهلل  عمدة -

)الرياض: مكتبة جل املعرفة ومكتبة التوبة، 4مجل الليل، ط

 هـ(.6148

 (:711ابن فرحون،  إبراهيم بن عيل بن حممد)هـ 

املذهب يف معرفة أعيان علامء املذهب، حتقيق: حممد  الديباج -

 األمحدي أبو النور،) القاهرة، دار الرتاث ،د.ت(

  هـ(701بن حممد املالكي: )ت عبداهللابن فرحون أيب حممد 

 6ط ،الدكتور عىل عمر حتقيق: املجاور، املشاور وتسلية نصيحة -

 م(4441هـ=6141مكتبة الثقافة الدينية، )القاهرة:
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 (:677 الفسوي، أبو يوسف يعقوب بن سفيان)هـ 

، )بريوت: 4، حتقق: أكرم ضياء العمري، طوالتاريخاملعرفة  -

 م(.6896هـ=6146مؤسسة الرسالة، 

 (:417الفريوزآبادي، جمد الدين حممد يعقوب)هـ 

)املدينة املنورة: مركز بحوث 6املغانم املطابة يف معامل طابة، ط -

هـ 6149قة السيد حبيب حممود،ودراسات املدينة، طبع عىل نف

 م(. 4449،

  هـ(588أبو الفضل عياض اليحصبي:)تالقايض عياض 

ترتيب املدارك وتقريب املسالك يف معرفة أعالم مذهب مالك،  -

 دار الكتب العلمية، )بريوت: 6حممد سامل هاشم، ط حتقيق:

 م(.6889=6169

 مذيال باحلاشية املسامة مزيلالشفا بتعريف حقوق املصطفى،  -

هـ=  6148)دار الفكر الطباعة والنرش، 6.طاخلفاء عن ألفاظ الشفاء

 م(6899

 قطب الدين احلنفي 

 تاريخ املدينة، مكتبة الثقافة الدينية، بتحقيق: د. حممد زينهم حممد عزب. -

  هـ(751ابن القيم، حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي)ت 

 إعالم املوقعني عن رب العاملني، حتقيق: طه عبد الرؤوف، -

 م (6819)بريوت: النارش: دار اجليل ، 
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 ،(1676حممد )ت  ابن كربيت 

بن محزة  اجلواهر الثمينة يف حماسن املدينة، حتقيق الدكتور حييى -

 م(.4466)القاهرة: النارش مكتبة الثقافة الدينية،6الوزنة، ط

  :هـ(673)تابن ماجه، أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني 

سنن ابن ماجه، )كتب حواشيه: حممود خليل، النارش ، مكتبة أيب  -

 املعاطي(. 

 املازندراين، احلافظ الشهري حممد بن عيل بن شهرآشوب 

معامل العلامء يف فهرت كتب الشيعة وأسامء املصنفني منهم قديام  -

) 6وحديثا، راجعه وقدم له السيد: حممد صادق آل بحر العلوم،ط

 ألضواء بريوت،د.ت(.مكتبة دار ا

 هـ(875ابن ماكوال، سعد امللك، أبو نرص عيل: )ت 

اإلكامل يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األسامء  -

) بريوت: دار الكتب العلمية ،  6والكنى واألنساب، ط

 م(6884هـ=6166

 (:417املراغي، زين الدين أيب بكر بن احلسني العثامين)هـ 

مَعامل دار اهلجرة، حتقيق:أبو يعقوب حتقيق النرصة بتلخيص  -

) دار الفالح للبحث العلمي وحتقيق الرتاث،  6نشأت كامل، ط

 م(4448هـ = 6194
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 هـ(866، يوسف بن زكي عبد الرمحن أيب احلجاج)تاملزي 

هتذيب الكامل، حتقيق:د.عواد معروف ،ط )بريوت: مؤسسة  -

 م(.6894الرسالة،

 املطري، مجال الدين حممد بن أمحد 

بتحقيق: أ. د. التعريف بام أنست اهلجرة من معامل دار اهلجرة،  -

ه، دار امللك عبد العزيز، الرياض، 6141ط سليامن الرحييل،

 السعودية.

  هـ(330املقديس، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد البشاري:)ت 

 6حممد خمزوم،ط يف معرفة األقاليم، حتقيق التقاسيمأحسن  -

 .هـ(6149)بريوت: دار إحياء الرتاث العريب 

 هـ(050املنذري، عبد العظيم أبو حممد، زكي الدين )ت 

، حتقق: إبراهيم شمس الرتغيب والرتهيب من احلديث الرشيف -

 (. 6161)بريوت: النارش: دار الكتب العلمية، 6الدين، ط

  هـ(711الفضل حممد بن مكرم األنصاري )تابن منظور، أبو 

= 6889النارش دار صادر،  وت:)بري 9ط لسان العرب، -

 هـ(.6161

 هـ(486ابن نارص الدين حممد بن عبد اهلل بن حممد القييس الدمشقي:)ت 

وأنساهبم وألقاهبم وكناهم، توضيح املشتبه يف ضبط أسامء الرواة  -

 ،مؤسسة الرسالة)بريوت:  6ط رقسويس،: حممد نعيم العحتقيق

 م(.6889
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 هـ(083النجار: حممد حممود احلسن)ت 

صالح الدين بن عباس  الدرة الثمينة يف أخبار املدينة، حتقيق د. -

: مركز بحوث ودراسات املدينة املنورة، املنورة)املدينة  6ط شكر،

 م.4441هـ=6141

  هـ(856أمحد بن عيل الكويف األسدي)ت العباسالنجايش، أبو 

،) بريوت: دار 6رجال النجايش، حتقيق: حممد جواد النائيني، ط -

 هـ(6149األضواء، 

)إيران: مؤسسة النرش اإلسالمي جلامعة  رجال النجايش، -

 املدرسني بقم، د.ت(

 النجفي، حممد بن أمحد بن عميد الدين 

بحر األنساب، املسمى باملشجر الكشاف ألصول السادة   -

)املدينة املنورة: 6أنس يعقوب الكتبي، ط األرشاف، حتقيق: الرشيف

 هـ(.6168دار املجتبى للنرش والتوزيع، 

  هـ( 834، أبو الفرج حممد بن أيب يعقوب إسحاق)ت النديمابن 

الفهرست يف أخبار العلامء املصنفني من القدماء واملحدثني  -

دار  )بريوت: 4وأسامء كتبهم، حتقيق: إبراهيم رمضان، ط

 (. ـه 6161املعرفة،
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  هـ(357أبو نرص البخاري، سهل بن عبد اهلل بن داود بن سليامن:)ت 

)النجف 6رس السلسة العلوية، حتقيق: محد صادق بحر العلوم ط -

 م (.6814هـ =6996: مكتبة احليديرية، 

 ،هـ(070بن رشف )ت أبو زكريا حميي الدين حييى النووي 

، )بريوت: دار 4، طاجاملنهاج يف رشح صحيح مسلم بن احلج -

 .1ص ،1( ج 6984إحياء الرتاث العريب، 

 فهرس املراجع: ثانيًا:

  هـ(1341أغا برزك الطهراين: )ت 

يران: طبع عىل نفقة رشكة )إ6الذريعة إىل تصانيف الشيعة،ط -

 د.ت(.  ،طهرانية

 هـ(1866األلباين، حممد نارص الدين: )ت 

 الرتغيب والرتهيب)الرياض: النارش: مكتبة املعارف(  ضعيف -

 سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة، -

 م( 6884هـ= 6164)الرياض: النارش دار املعارف ، 6ط

 ه( 1863 األنصاري ،عبد القدوس: )ت 

 هـ(6144)جده: دار جملة املنهل، 1آثار املدينة، ط -
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 اجلبوري، كامل سلامن 

)النارش :آينة مرياث، 6الروض املعطار يف تشجري حتفة األزهار،ط  -

 م(6888إرشاف مركز الرتاث املخطوط. 

 عامد عزام جوابرة ، 

هـ( ودوره يف 449رسالة ماجستري بعنوان: عيل بن حممد املدائني ) -

 م(.4446هـ=6146كتابة التاريخ، )نابلس:جامعة النجاح الوطنية،

 هـ(1316، عبد الرزاق كمونة:)تاحلسيني 

 (.6814منية الراغبني يف طبقات النسابني ،) النجف ،  -

  :هـ(1346)تاخلياري، أمحد ياسني اخلياري احلسيني 

تاريخ معامل املدينة املنورة قديام وحديثا، )الرياض: طبعة احتفال  -

 م(6888هـ=6168لكة ،دارة امللك عبدالعزيز،بمرور مائة عام للمم

 صالح بن حامد الرفاعي ، 

،) 1ط الواردة يف فضائل املدينة مجعا ودراسة، األحاديث -

 هـ،(.6148نرش:مكتبة العلوم واحلكم،

  هـ(1310الزركيل، خري الدين بن حممود بن حممد الدمشقي: )ت 

 م(. 4444)بريوت: دار العلم للماليني، مايو  61األعالم، ط -

 هـ(1864أبو زيد، بكر عبد اهلل :)ت 

 م(6891هـ=6141)الرياض: مكتبة دار الرشد، 6، ططبقات النسابني -
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  سزكني، فؤاد 

تاريخ الرتاث العريب، نقل إىل العربية بقلم الدكتور حممود فهمي  -

هـ عىل نفقة 6166حجازي، )اجلزء الثاين من املجلد األول، ط

 ن عبد العزيز . صاحب السمو امللكي األمري سلامن ب

 سندي، هدى بنت حممد بن سعيد 

موارد السمهودي ومنهجه التارخيي يف كتابه وفاء الوفا بأخبار دار  -

)جامعة أم القرى:رسالة ماجستري، قسم الدراسات  6املصطفى، ط

 هـ (. 6144التارخيية واحلضارية،

 الشنقيطي غايل حممد األمني 

،حتقيق:حممد ملسو هيلع هللا ىلص األمني،نحقيقالّدر الثمني يف معامل دار الرسول  -

 هـ(.6141أمحد الشنقيطي،)املدينة املنورة:دار القبلةللنرش والتوزيع،

 الشهري، د. حممد هزاع 

 6عامرة املسجد النبوي منذ إنشائه حتى هناية العرص اململوكي، ط -

 م.(4446للكتاب ، القاهرة)دار 

 الصاليب، د. عيل حممد، السرية النبوية 

)القاهرة: املكتبة اإلسالمية 6أحداث، طعرض وقائع وحتليل  -

 (.4448=6194للتوزيع والنرش،
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 عارف أمحد عبد الغني 

)دمشق: دار كنان 6هـ ، ط6161-هـ6تاريخ أمراء املدينة املنورة  -

 هـ(.6161للطباعة والنرش ، 

  العسيالن، عبداهلل 

، ضمن دارسات وقفات مع مؤرخي املدينة النبوية عرب العصور -

نورة من حماارات النادي األديب املجلد حول املدينة امل

 (.6881=6161الثاين)مطبوعات النادي األديب،

 هـ(1868العيل، صالح أمحد العيل: )ت 

املؤلفات العربية عن املدينة واحلجاز، جملة املجمع العلمي العراقي،  -

 هـ=6991 املجلد احلاد )العراق: مطبعة املجتمع العلمي العراقي،

 م(.6811

  هـ(1866العيايش،ابراهيم عيل)ت 

)املدينة املنورة: مكتبة الثقافة، 4املدينة بني املايض واحلاار،ط -

 م(6881هـ= 6161

 العمري، أكرم ضياء 

)الرياض: دار طيبة  4موارد اخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد، ط -

 م( 6891هـ= 6141،
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 حسن حممد قاسم، 

، وأخبار السيدة زينبتاريخ ومناقب ومآثر الست الطاهرة البتول  -

)مرص: الطباعة 4هـ ،ط411املتوىف سنة  الزينبيات للعبيديل النسابة

ويعمل حمرر يف قسم األخبار جملة اإلسالم،  ،حقوق املؤلف

 م( .6891هـ=6919

  هـ(1864كحالة، عمر رضا: )ت 

معجم املؤلفني )بريوت: مكتبة املثنى، تراجم مصنفي الكتب  -

 العربية، د.ت(.  

  خمتاراملامي، حممد بن  

 6ط مدارسه ومؤلفاته خصائصه وسامته، املالكياملذهب  -

 م(.  4444هـ=6144)اإلمارات: مركز زايد للرتاث ،

 حممد الياس عبدالغني 

املنورة: مطابع  )املدينة1املساجد األثرية يف املدينة النبوية،ط  -

 م(.4441ه=6141الرشيد، حقوق املؤلف

 يارس أمحد نور 

)الدورة  6مصادر السرية النبوية بني املحدثني واملؤرخني، ط -

الثالثة، بحث منشور، جائزة األمري نايف بن عبدالعزيز العاملية للسنة 

 م(.4441هـ=6149النبوية،
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،) جملة كلية 849-618وية ،املذهب املالكي يف املدينة النب -

 (.    4469، 6عدد : 16،جامعة القاهرة ،املجلد: اآلداب

  املؤمتر الدويل اخلامس يف مركز املخطوطات يف مكتبة اإلسكندرية

: م( حتت عنوان4449 مايو، ،9-1والذي انعقد يف الفرتة من)

 .املخطوطات املطوية
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 الصفحة املوضوع

 7 تقديم

 11 إهداء

 11 شكر وتقدير

 11 املقدمة

 11 أمهية موضوع البحث

 11 أسباب اختيار موضوع البحث

 11 مشكلة البحث

 17 السابقة الدراسات

 11 دراسة حتليلية ألهم مصادر الدراسة

 11 منهج البحث

 12 خطة البحث

 11 التمهيد

 11 الواقع الثقايف يف املدينة زمن املؤلف حييى العقيقي

 51 الباب األول: حييى العقيقي ومؤلفه أخبار املدينة

حييى  "أخبار املدينة"الفصل األول: التعريف بمؤلف كتاب 

 العقيقي

57 

 15 نسبه

 11 نشأته وأرسته

 17 شيوخه
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 الصفحة املوضوع

 71 تالمذته

 72 مؤلفاته واملجاالت املعرفية التي برع فيها

أخبار "الفصل الثاين: دراسة منهج العقيقي التارخيي يف كتاب 

 وبيان أثر الكتاب يف كتابات املؤرخني من بعده "املدينة

21 

 21 كتابه وأمهيته التارخيية

 101 منهجه يف مصنفه أخبار املدينة 

 101 منهجه يف نقل وتوثيق الرواية

 101 منهجه يف نقد الرواية

 110 موارده 

 110 أثر كتابه يف كتابات املؤرخني من بعده

الباب الثاين: مجع مرويات حييى العقيقي يف كتابه أخبار 

 املدينة

111 

املدينة ملسو هيلع هللا ىلص الرسول الفصل األول: مروياته املتعلقة بقدوم 

 حتى بناء مسجده

111 

املبحث األول: الروايات املتعلقة باألحداث التي وَقَعت 

 ُبَعيد اهلجرة النبوية

117 

 117 إىل قباءملسو هيلع هللا ىلص وقت دخول النبي 

نزوله عىل كلثوم بن اهلدم وبني عمرو بن عوف وإجارهتم 

 ألسعد بن زرارة

111 
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 150 من قباء للمدينة ملسو هيلع هللا ىلص قدوم النبي 

  151نزوله وسكناه عند أيب أيوب األنصاري 

اختياره موضع مسجده الرشيف وما ورد يف املربد من 

 روايات

151 

 111 ملسو هيلع هللا ىلصصالة أسعد بن زرارة فيه بعد خروج مصعب للنبي 

 111 املبحث الثاين: الروايات املتعلقة باملسجد النبوي الرشيف

 111 مسجده الرشيفملسو هيلع هللا ىلص بناؤه 

 111 الرشيفة يف بناء املسجد الرشيفبنفسه ملسو هيلع هللا ىلص عمل النبي 

 115 حتويل القبلة

 111 حد املسجد النبوي وذرعه

 171 ذرع القرب واملسجد

 175 أساطني املسجد الرشيف

 171 أسطوانة التهجد 

  177أسطوانة عيل بن أيب طالب 

 171 أسطوانة التوبة

ما احتوى عليه املسجد الرشيف من الصحن والبالوعات 

 والسقايات

172 

 110 ما احتوى عليه املسجد الرشيف من اجلذع واملنرب

 111 املنرب وما جاء فيه
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 111 يف مسجده الرشيفملسو هيلع هللا ىلص معتكف النبي 

ّفة وأهلها وتعليق األقناء هلم باملسجد الرشيف  117 الصُّ

 111 أبواب املسجد الرشيف وما جاء من األمر بسد بعضها

 121 وغريمها باب السالم وباب النساء 

 121 العود وما جاء فيه 

 121 إمجار املسجد الرشيف وما جاء يف ذلك

طرح طنفسة عبى جدار املسجد الرشيف يوم اجلمعة ملعرفة 

 دخول وقت اجلمعة

121 

الفصل الثاين: مروياته املتعلقة بالزيادات يف املسجد النبوي 

 والكتابات فيه من عرص اخللفاء والعصور التي بعده

122 

املبحث األول: مروياته املتعلقة بالزيادات يف املسجد النبوي 

 من عرص اخللفاء والعصور التي بعده

101 

 101 يف املسجد أوالً: زيادات عمر بن اخلطاب 

   110ثانيًا: زيادة عثامن بن عفان 

يف املسجد وما كان من  املقصورة التي اختذها عثامن 

 أمرها يعده

115 

عمر بن عبد العزيز يف املسجد الرشفات واملنائر اختاذ 

 وامليازيب واختاذ احلرس

111 

 111 ملسو هيلع هللا ىلصرابعًا: زيادة املهدي يف مسجد رسول اهلل 
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 115 املبحث الثاين: مروياته املتعلقة بالكتابات يف املسجد النبوي

 111 الكتاب الذي حول املسجد

 111 كتاب املهدي رمحه اهلل 

مروياته املتعلقة باحلجرات والُدور التي الفصل الثالث: 

حول املسجد النبوي الرشيف والروايات املتعلقة بوفاة النبي 

 ودفنه وقرب صاحبيهملسو هيلع هللا ىلص 

111 

املبحث األول: الروايات املتعلقة بالدور واحلجرات التي 

 حول املسجد النبوي الرشيف

111 

وأراضاها  أم سلمة ملسو هيلع هللا ىلص حجرة أم املؤمنني زوج النبي 

 وغريها

111 

 117 وريض اهلل عنها وأين كان باهباملسو هيلع هللا ىلص حجرة فاطمة بنت النبي 

  111مكان دار العباس 

 111 بني املسجد واملصىل بناء بيت سعد 

 111 دار عاتكة

ودفنه وقرب ملسو هيلع هللا ىلص املبحث الثاين: مروياته املتعلقة بوفاة النبي 

 صاحبيه 

115 

 111 ملسو هيلع هللا ىلصيف أي يوم مات النبي 

 111 ملسو هيلع هللا ىلصتكفني رسول اهلل 

 111 بعد وفاتهملسو هيلع هللا ىلص الصالة عىل النبي 
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خصوصية األنبياء عليهم الصالة والسالم بدفنهم حيث 

 الرشيفملسو هيلع هللا ىلص التي فيها قربه  وذكر احلجرة الرشيفة ماتوا،

117 

 111 وما جاء فيهاملسو هيلع هللا ىلص تربة قربه 

 112 ملسو هيلع هللا ىلصمالئكة اهلل وقرب رسول اهلل 

 170 وذكر أشياء داخل احلجرة الرشيفةملسو هيلع هللا ىلص صفة قرب الرسول 

 --وجهته وأين يكون قرب صاحبيه ملسو هيلع هللا ىلص صفة قرب النبي 

 منه

171 

، واالختالف يف تصوير القبور ذكر صفة القرب الرشيف

 ، وذكر قربمهاالثالثة والصالة عىل أيب بكر وعمر 

175 

  172الصالة عىل صاحبيه أبو بكر وعمر 

وصاحبيه ريض ملسو هيلع هللا ىلص من قرب الرسول  موضع دفن عيسى 

 اهلل عنهام

110 

 111 حيًا وميتاً ملسو هيلع هللا ىلص احرتام الصحابة النبي 

 111 السالم عليه ويفملسو هيلع هللا ىلص ما جاء يف زيارة قرب النبي 

الفصل الرابع: مروياته املتعلقة بُأحد وبفضائل املدينة وآداهبا 

 ومسجد قباء وبقية املساجد يف املدينة وما حوهلا

112 

 121 املبحث األول: الروايات املتعلقة بأحد وبفضائل املدينة وآداهبا

 121 أوالً: الروايات املتعلقة بأحد والشهداء به

 121 ثانيا: الروايات املتعلقة بفضائل املدينة املنورة
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 121 ثالثًا: اآلداب املتعلقة بآداب سكنى املدينة وزيارهتا

املبحث الثاين: الروايات املتعلقة بمسجد قباء وببقية املساجد 

 يف املدينة وما حوهلا

101 

 101 أوالً: مجع الروايات املتعلقة بمسجد قباء 

 101 ت املتعلقة ببقية املساجد يف املدينة وما حوهلاالثاين: الروايا

 101 مسجد الفتح

 107 مسجد القبلتني

 101 مسجد الشيخني

 102 مسجد مثيب

 102 مسجد بني بياضة

 110 مسجد اخلربة

 110 املسجد الذي يسمى مسجد واقم )مسجد بني عبد األشهل(

 111 مسجد بني ظفر وغريه

 111 احلليفة( مسجد الشجرة )بذي

 111 مسجد الفضيخ

س  111 مسجد املعرَّ

  111مسجد عتبان بن مالك 

 115 مسجد املنارتني

 111 يف األعياد واالستسقاء وما حولهملسو هيلع هللا ىلص ُمصىّل النبي 
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 111 مسجد رشف الروحاء

 117 مسجد بوادي روحاء

 117 مرشبة أم إبراهيم

 111 عند باب املربدملسو هيلع هللا ىلص دعاء النبي 

 111 تفقد النعال عند أبواب املساجد  حديث

 112 ما خَت العقيقي به كالمه يف ذكر املساجد

 111 اخلامتة

 111 املالحق 

 117 الفهارس العامة 

 112 فهرس اآليات القرآنية

 157 فهرس األحاديث واآلثار

 111 فهرس األعالم

 501 فهرس األماكن

 511 فهرس املصادر واملراجع

 557 فهرس املحتويات 

 

 


